
PROJETO BASICO 

BS'l'ADO DA PARA:IBA 
PREFEITURA MUNICIE'AL DE REMIGIO 

ESPECIFICA<;OES 

OBJE'l'O: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUC:AO DE UMA CRECHE la INFANCIA TIPO A PARA 
O MUNICIPIO DE REMIGIO. 
1.0.DA JtJSTIFICAT:IVA 
1.1.Para a contrata9ao: 
1.1.1.Este Projeto Basico tem por objetivo especificar em linhas gerais a correspondente obra, 
permitindo intensificar procedimentos adequados voltados a realiza9ao, acompanhamento e controle 
da despesa, e e motivado: Pela necessidade da devida efetiva9ao de obra para suprir demanda 
especifica - CONSTRUC:AO DE UMA CRECHE 1 • INFANCIA TIPO A PARA O MUNICIPIO DE REMIGIO - , 
considerada oportuna e irnprescindivel, bem como relevante medida de interesse publico; e ainda, 
pela necessidade de desenvolvimento de a9oes continuadas para a promo9ao de atividades 
pertinentes, visando a maximiza9ao dos recursos em rela9ao aos objetivos programados, observadas 
as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. 
2.0.DA OBRA 
2.1.As caracteristicas e especifica90es do objeto da referida contrata9ao sao: 

CODl:GO 
1 

DISCIUMINACAO 
CONSTRUCAO·DE OMA CRECHE 1• INFANCIA TIPO A PARA O MUNIC PIO OE REM!GIO 

3.0.DOS CUS'l'OS 
3.1.Com base nos custos para execuc;:ao do objeto da contratacao em tela, obtidos mediante pesquisa 
de mercado devidarnente realizada nos termos da legisla<;ao, regulamentos e normas vigentes, 
relacionamos abaixo o prec;:o de refer�ncia considerado satisfat6rio. 
3.2.Salienta-se que existe previsao de dota9a.o apropriada no or9amento vigente para a execu,;:ao 
do objeto relativo a este projeto, consoante consulta efetuada ao setor contabil. 
3.3.0 valor total e equivalente a R$ 1.278.638,56. 
4.0.DO REAJUSTAMENTO 
4.1.0s prec;:os contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano. 
4. 2. Dentro do prazo de vig�ncia do contra to e rnediante sol'icita<;:ao do Contratado, os prec;:os 
poderao sofrer reajuste ap6s o interregno de urn.ano, na meSJna propor9ao da varia<;:!o verificada 
no fndice Nacional da cons t rucac Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o mes de apresentac;:ao 
da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigac;oes iniciadas e concluidas ap6s a 
ocorr�ncia da anualidade. 
4.3.Nos reajustes subsequentes ao pri.meiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir 
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste. 
4.4.No caso de atraso ou nao divulgac;:ao do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao 
Contratado a importancia calculada pela ultima va r Lacao conhecida, liquidando a diferen9a 
correspondente tao logo sej a di vulgado o indice defini ti vo. Fica o Contratado obrigado a 
apresentar mem6ria de calculo referente ao reajustamento de pre9os do valor remanescente, sempre 
que este ocorrer. 
4.5.Nas aferic;:oes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitive. 
4.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao 
possa ma i s .ser utilizado, sera adotado, em auos t Lt.uf cao , o que vier a ser determinado pela· 
legisla9ao entao em vigor. 
4.7.Na aus�ncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao nova indice 
oficial, para reajustamento do pre<;:o do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
4.8.0 reajuste podera ser realizado por apostilamento. 
5.0.DAS CONDI90ES DA CONTRA'l'Ac;:AO 
5.1.0 prazo rnaximo para a execu<;:ao do objeto desta contrata9ao e que admite prorroga<;:ao nos 
casos previstos na legisla9ao vigente, esta abaixo indicado e se ra considerado a partir da 
emissao da Ordem de Servic;:o: 

Inicio: 3 (tres) dias 
Conclusao: 210 (duzentos e dez) dias 

5.2.A vigencia da presente ccntrata<;:ao sera determinada: ate o final do exercicio financeiro de 
2023, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser 
prorrogada nos termos do Art. 57, da Lei 8.666/93. 
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PROJETO BASICO 

ESTADO DA PARA1BA 
PREFEITURA MONJ:CI:PAL DE REMIGIO 

GABI:NETE DO PREFEI:TO 

APROVA<;AO 
OB.JETO: CONTRATA�AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRU�AO DE UMA CRECHE la INFP!NCIA TIPO A PARA 
O MUNICIPIO DE REMIGIO. 

l.0.DO PRO.JETO BASICO 
1.1.0 referido Projeto Basico tem por objetivo especificar em linhas gerais a correspondente 
obra, permitindo intensificar procedimentos adequados voltados a realizacao, acompanhamento e 
controle da despesa, e e motivado: Pela necessidade da devida efetivacao de obra para suprir 
demanda especifica - CONSTRU�AO DE UMA CRECHE 1a INFANCIA TIPO A PARA O MUNICIPIO DE REMIGIO - 

considerada oportuna e imprescindivel, 'bem como relevante medida de interesse pu..blico; e 
ainda, pela necessidade de desenvolvimento de acoes continuadas para a promo9ao de atividades 
pertinentes, visando a maximizacao dos recurses em relacao aos objetivos programados, observadas 
as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. 

2.0.DA APROVAC;AO 
2.1.Fica o Projeto Basico em tela aprovado nos termos como se apresenta. 

Projeto Basico aprovado - Art. 7°, § 2°, I, da Lein° 8.666/93: 

"Art. 7° As 11citac6es para execucso de obras e para a prestaclfo de se xv i cos obedecer§o ao 
disposto neste artigo e, em particular, a seguinte sequ�ncia: 

§ 2° As obras e os servicos somente poderao ser licitados quando: 
I - houvex projeto basico epcovedo pela autoridade competente e disponivel para exame dos 
interessados em participar do processo licitat6rio;" 

Remigio - PB,. Dezembro de 2021. 

FRANCISCO ANDRE ALVES 
Prefeito 



ISNEP - ENGENHARIA E ARQUITETURA 

Oficio N° 127/2022 

A: Prefeitura Municipal de Remigio-PB. 

Senhor Prefeito (a), 

Joao Pessoa, 08 de junho de 2022. 

Conforme aprovacao do Projeto cujo objeto e Construcao de Creche 13 Inf'ancia 

Tipo A, no municipio de Remigio-PB, para que seja providenciada Licitacao atraves de 

Recurso Estadual. Segue: 

), Planilha orcamentaria Completa; 
), Memoria de CaJculo; 
), Cronograma fisico financeiro; 
), Especificacoes tecnicas e Memoriais Descritivas 
);.>- ART de Projeto 
), Plantas 
);.>- Midia digital enviado via e-mail. 

Atenciosamente, 

Claudineia Leitao Martins Sanro- EPP 
. Diretoria 

Entregue em, __ / __ 2022 

Recebido por 
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Anota�ao de Responsabilidade Tecnica - ART 
Lein° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PB i! ART OBRA I SERVI«;O 

N° PB20220455333 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba 

SUBSTITUICAO a PB2022044"3852 

RNP: 1819561557 
Registro: 11291522020PB 

__ 1. Responsavel Tecnlco ------------------------------------ 
LAIL TON N6BREGA FIRMINO 
Titu!o profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Empresa contratada: CLAUDINE IA LEITAO MARTINS SA.TIRO - ME Registro : 0000337583-PB 

CEP: 58398000 

CPF/CNPJ: 09.048.976/0001.{)9 
N°: 98 

BaiJTO: CENTRO 
UF:PB 

___ 2.Dadcn;doContrato ------------------------------------ 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMiGIO·PB 
RUA PREFEITO JOAQUIM CAVALCANTI DE MORAIS 
Complemento: 
Cidade: REMiGIO 

Quantidade Unfdade 
612,96 m• 
612,96 m• 
612,96 m• 
612,96 m• 
612,96 m• 
612,96 m• 

612,96 m• 

612.96 m• 

612,96 m• 
612,96 m• 
612,96 m• 

612,96 m" 

612.96 m2 

612,96 m" 

612,96 m• 

\ 

CPF/CNPJ: 09.048.976/0001--09 

CEP: 58398000 UF: PB 

N°: SJN 
Bairro: LOTEAMENTO RECANTO DA PALMEIRA II 

Coordenadas Geograficas: o, o 

C6digo: Nio E.speclflcado 

Ce!ebrado em: 
Tlpo de contratante: Pessoa Jurtdica de Direito Piiblico 

Previsllo de t�rmino: 04/0512022 

Contrato: Nao espeoificado 
Valor. R$1.000,00 
A9So lnstitucional: Oulros 

___ 3. Dados da Obra/Servl� ----------------------------------- 
RUA PROJETADA B 

Complemento: 
Cidade: REMIGIO 
Data de lnlcio: 22/04/2022 

Finalidade: SEM DEFINICAO 

Proprietario: PREFErTURA MUNICIPAL DE REMIGIO-PB 

___ 4. Atlvldade Tecnic. 

1-DIRETA 
5 - PROJETO > OBRAS E SERVIQOS - CONSTRUQAO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > 
SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 • EM ALVENARIA 
5 - PROJETO > OBRAS E SERVIQOS - CONSTRU<;JI.O CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAJS > 
ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 
5 - PROJETO > OBRAS E SERVIQOS - CONSTRU<;:JI.O CIVIL> EOIFICA<;Oes > #1010 • SISTEMA 
DE PREVEN<;AO E COMBATE A INC�NDIO 
5 - PROJETO > OBRAS E SERVIQOS - CONSTRU<;AO ClVL > EOIFICA<;:OeS > #1002 - 
INSTALAQAO El..tTRICA DE BAIXA TENSAO 
5 • PROJETO > OBRAS E SERVIQOS - CONSTRU<;AO CIVl. > EOIFICAQOES > #1003 • 
INSTALAQAO HIDRAULICA 
5 . PROJETO > OBRAS E SERVIQOS - CONSTRU<;AO CML > EOIFICA<;OeS > #1005 - 
INSTALA<;AO SANITARIA 
38 - ORQAMENTO > OBRAS E SERV!<;OS • CONSTRU<;.&.O CIVIL> SISTEMAS CONSTRUTIVOS 
> SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 
38 - ORQAMENTO > OBRAS E SERVIQOS - CONSTRU9.AO CIVIL> SISTEMAS ESTRUTURAIS > 
ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 
38 - ORQAMENTO > OBRAS E SERVICOS - CONSTRU<;AO CIVIL> EDIF!CA<;OES > #1010 - 
SISTEMA OE PREVEN<;AO E COM BA TE A INC�NDIO 
38 - OR<;AMENTO > OBRAS E SERVl<;OS - CONSTRU<;AO CIVL > EDIFICA<;Oes > #1002 - 
INSTALA<;AO E.J..ETRICA DE BAIXA TENS.AO 
38 - OR<;AMENTO > OBRAS E SERVl<;oS - CONSTRU<;AO CIVIL > EDIFICA<;OES > #1003 - 
INSTALAQAO HIDRAULICA 
38 - ORQAMENTO > OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL> EDIFICAQOES > #1005 - 
INSTALACAO SANITAAIA 
9 - ESPECIFICA<;AO > OBRAS E SERVl<;OS - CONSTRU9AO CIVIL > SISTEMAS 
CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 • EM ALVENARIA 
9 - ESPECIFICA<;AO > OB RAS E SERVICOS · OONSTR�AO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS 
> ESTRUTURA > #1258 - CONCRET.O ARMADO 
9 - ESPECIF!CAQAO > OBRAS E SERVICOS - CONSTRU<;AO CIVIL> EDIFICAQOES > #1010 · 
SISTEMA DE PREVEN<;AO E COMBATE A INCtNOIO 

A &Ulentic:idade des!a ART pod$ sac verilicada em: hllp:/icfea.pb.silac:.CQrn.b</pubftCQ/, CQM a chave: Da7Cb 
lmpressoem: 13i06/20226s 11:19:55 por:. Ip: 189.112.218.196 

sle.creapb.org.bt 

Tel: (83) 3533 2525 
creapll@creapb.org.br 

Fax: 
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Anotai;ao de Responsabilidade Tecnica • ART 

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PB 
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ART OBRA / SERVI<;O 
N° PB20220455333 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba 
SUBSTITUICAO a 
PB2022044"3852 

9 • ESPECIFICAQAO > OBRAS E SERVIQOS - CONSTRUQAO CIVL > EDIFICAQOES > #1002 • 
INSTALAQAO ELETRICA DE BAIXA TENSA.O 

9 - ESPECIFICAQ.11.0 > OBRAS E SERVJCOS - CONSTRU<;;AO CIVIL > EDIFICAQOES > #1003 - 
INSTALAQAO HIDRAUUCA 

9 - ESPECIFICA<;AO > OBRAS E SERVIQOS - CONSTRUQAO CML > EDIFICA<;OES > #1005 - 
INSTALAQAO SANITAA!A 

612,96 

612,96 

612,96 

m• 

m• 

rri' 

Ap6s a concl uslo das atividades tecnk:as o pro!issional deve proceder a balxa des ta ART 

___ 5, Obaerva9oes 
Projeto. orcamento e especifica¢es tecnicas referenles i'I Const,� de Creche tipo A. conforme contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e o 
Estado da Parafba, oom area construfda de 612,96 m•, na Rua Projelada B, zona Urbana do rnuniclpio de Remigio. 

___ &. Decfara9oes ------------------------------------------- 
- Declaro que estou curnprindo as regras de acessibilidade preVistas nas normas tecnlcas da ABNT. na legisla�o especlfica e no decreto n. 
5296/2004. 
- Clausula Compromiss6ria: Qualquer conflito ou litlgio origfnado do presente oonlralo, bem como sua interpreta�o ou execu�o. sera resotvido por 
arbitragem, de acoroo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Media91!0 e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, 
nos termos do re&p&ctivo regutamento de arbilragem que, expressarnente. as partes dedaram ooncordar. 

___ 7.EnUdadedeCJasse -----------------------------,.,------------ 
NENHUMA- NAO OPTANTE 

___ a. Asslnaturas 

Deolaro serem verdadeiras as infonma90es acima LAILTON NOBREGA FIRMINO • CPF: 103.734.224-07 

L<><:el c!ata l'REFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO-f'B -CNl'J: 09.048.978/0001-09 
-------· de de _ 

___ 9.lnforma96-s �------------------------------------------ 
• A ART 6 va\lda somente quando quitada, mediente epresenllt96<> do oomprovante do pagamento ou oonfer!ncia no site do Crea. 

___ 10.Valor -----------------------------------------� 
Esta ART 6 lsenta de taica Registrade em: 13/06/2022 

sle.creapb.org.br 

Tel: {83) 35332525 

A autemi<:idade desla ART pode ser verificade em: hllp;l/crea-pb.silac.com.brJput>ticol, com a chav.-: Oa7Cb 
1ml)r8SSO em: 13Kl6J2022 as 11:19:56 por:, Ip: 189.112.218.196 



OBSERVACC>ES TECNICA - CRECHE TIPO A 

Segue abaixo observacoes, alteracoes e lndicacoes a ser feita no Projeto da 
Creche Tipo A, a fim de esta apta a execueao: 

• Obs. 01: Foi adicionado fqrro(h=2,70m) em todos as ambientes da creche, 
inclusive refeit6rio e circulaeao. 

• Obs. 02: Foi refeito a relocacao do reservat6rio superior (f> rnH litres), ·e ajuste no 
sentido do caimento do telhado, seguir a planta de e,oti�rta do prt>jeto de pilaretes 
e projeto estrutural. ·· · · · · ·· · · · · ·· · · 

• Obs. 03: Foi alterado a porta de acesso principe! da'creche para duas folhas de 
abrir, com gradil lateral. ·. __ ._··._·. · · · · · · 

• Obs.04: Foi ajustado as dimensoesdo reservatorio 1n.fetjor (10 mil litres), seguir 
dirnensoes e orientacoes de e��u�li#:�o-- proj��o_.hid�iiUc.0.. eseus respectivos 
detalhes construtivos. . :· 1 ... :·:, ... :-_..! ::'.: :·· ·: ·. ·,_. . .:·.: · · · · · 

• Obs.05: As areas dos 
a�b-��-�t��<.J;�a:�;---�rr��as, 

seguH>areas -ihformadas na 
mem6ria de calculo do or�ri1eritc{·�u;_: m�nuatmente. -'·afraves da ferramenta 
autocad. ··. · ·.· ·-.;-_. -·/: · · · · · .-·,:·: .. · . ·. ::< r:· .: ··.� ·.=. : . r , <·. . 

• Obs.06: Sera 
d;--t��i�9$�b-i!!d.�-��:·,��'.'.�.f.�f�:i!ura.:��d�-i����larizac;ao, 

aterro, corte 
e quais quer m'c:>vi��r!it<? 9¢ teri�\0�¢'�s�ti¢?s- para.inlclo da obra. 

• Obs.07: Se�a 
�-�i:'f����:���bi!id���··d·�···p�ef�it�·ra 

toda a destinacao correta do 
esgoto.proven,it}h:tei'.'e:·ger�do. �I� creche, seja ele por meio de rede ja existente 
OU por.rnelode Uni sistem·�-�e_;�(�tamento (fossa septica e sumidouro}. . 

-�· :- Obs.OS: A murada de contorrib':·:t;��� sem revestimento cerarnico, foi colocado 
pintura, :-- ... .-:_:.,. ,,, : : 

. ', .. ·.·. · ... :: : . 

.. ·.:-:- .°Jodo:s· :es$e� aiu�t�
1S se fazem necessario, para execucao Cerreta da edificacao. . . . . � . 

Certos de .imprescindf vel atencao, reiteramos votos de agradecimento. 

Att. ISNEP ENGENHARIA 

I.ailton N6b\a lcr::ii>:,J 
Engenh�:ro C.;!I 

CREA·i'S: 161.956.�55 7 
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REMIGIO 
Lugar do Bern Viver 

ESTADO DA PARAIBA 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO 

PROJETO TECNICO 
DE ENGENHARIA 

OBRA I SERVI(::O: PROJETO P ADRAO CRECHE TIPO A 

PROGRAMA: PARAfBA PRlMEIRA INFANCIA 

LOCAL: RUA PROJETADA B, NO LOTEAMENTO RECANTO DA PALMEIRA II 

MUNICiPIO: REMIGIO - PB 

PROPRIET A.RIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO- PB 

Junho/2022 



REMIGIO 
Lugar do Bern Viver 

ESTADO DA PARAiBA 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO 

1. INTRODU(:AO 

1.1. DEFINI(:AO DO PROGRAMA P ARAiBA PRIMEIRA INF.ANICA 

O Programa Parafba Primeira Infancia, criado pelo govemo estadual, consiste 

num conjunto de a<;oes nas areas de Assistencia Social, Educacao, Sande, Esporte e 

Seguranca Alimentar e Nutricional, para atender, especialmente, criancas de O a 6 anos 
de idade. 

Visando aprimorar a infraestrutura escolar, referente ao ensino infantil, tanto na 

construcao das escolas/creches, como na implantacao de equipamentos e mobiliarios 

adequados, um.a vez que esses refletem na melhoria da qualidade da educacao. 0 

program.a padroniza e qualifica as unidades escolares de educacao infantil da rede 

pub Ii ca. 

1.2. OBJETIVO DO DOCUMENTO 

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tern a 

finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, 

bem como toda a sistematica construtiva utilizada. Tal docwnento relata e define 

integralmente o projeto executivo e suas particularidades. 

Constam do presente memorial descritivo a descricao dos elementos 

constituintes do projeto arquitetonico, com suas respectivas sequencias executivas e 

especificacoes, Constam tambem do Memorial a citacao de leis, normas, decretos, 

regulamentos, portarias, c6digos ref erentes a construcao civil, emitidos por orgaos 
publicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionarias de services publicos. 

2. ARQUITETURA 

2.1. CONSIDERA(:OES GERAIS 

O Projeto Padrao Tipo A desenvolvido para o Programa Paraiba Primeira 

Infanciallntegra PB, tern capacidade de atendim.ento de ate 100 criancas, em periodo 
t .. 

Lailton ��;ega f1_;-m:r:J 
Engenr.e:ro Cd 

. CREA·Po: 161.956:'.S�, 7 



REMIGIO 
Lugar do Bern Viver 

ESTADO DA PARAIBA 
POD ER EXECUTIVO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO 

integral. As escolas de educacao infantil sao destinadas a criancas na faixa etaria de O a 

5 anos e 11 meses, distribuidos da seguinte forma: 

Creche I - para criancas de O a 1 ano de idade; 

Creche II - criancas de 2 a 3 anos de idade; 

Creche III - criancas de 2 a 4 anos de idade; 

Pre-escola - criancas de 4 a 6 anos de idade; 

O partido arquitetonico adotado foi baseado nas necessidades de 

desenvolvimento da crianca, tanto no aspecto fisico, psicologico, como no intelectual e 

social. 

F oi considerada como ideal a irnplantacao das creches do Tipo A em terreno 

retangular com medidas de 40m de largura por 30m de profundidade e declividade 

maxima de 3%. Tendo em vista as diferentes situacoes para implantacao das escolas, o 

Projeto Padrao apresenta opcoes e alternativas para efetua-las, dentre elas, altemativas 

de fundacoes, implantacao de sistema de esgoto quando nao houver o sistema de rede 

publica disponivel. 

Com a finalidade de atender o usuario principal, no caso as criancas na faixa 

etaria de:finida, o projeto a adotou os seguintes criterios: 

• Facilidade de acesso entre os blocos; 

• Seguranca fisica que restringem o acesso das criancas desacompanhadas em 

areas como cozinha, lavanderia, central de gas, luz e telefonia; 

• Circulacao entre os blocos com no minimo de 175cm, com piso continue, sem 

degraus, rampas oujuntas; 

• Arnbientes de integraeao e convivio entre criancas de diferentes faixas etarias 

como: patios, parquinho e areas extemas; 

• Interacao visual por meio de elementos de transparencia como instalacao de 

vidros nas partes inferiores das portas e esquadrias a partir de 50cm do piso; 

LailtonN�ega 
fir:n):o 

Er.�nhe:rc ('.'iii 
0 . "'6, cc ., CREI\-PB: 161.9� .�:.L ' 



REMIGIO 
Lugar do Bern Viver 

EST ADO DA P ARAIBA 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO 

Equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as dimensoes de 

instalacoes adequadas, como vasos sanitaries, pias, bancadas e acess6rios em geral. Tais 

criterios destinam-se a assegurar o conforto, saude e seguranca dos usuarios na 

edificacao, e independem das tecnicas construtivas e materiais aplicados. 

2.2. PARA.METROS DE IMPLANTA(;AO 

Para definir a implantacao do projeto no terreno a que se destina, devem ser 

considerados alguns parametros indispensaveis ao adequado posicionamento que ira 

privilegiar a edificacao das melhores condicoes: 

• CARACTERISTICAS DO TERRENO: avaliar dimensoes, forma e topografia 

utilizando relacao de ocupacao que garanta areas livres para recreacao, 
paisagismo e estacionamentos; 

• LOCALIZA<";AO DO TERRENO: privilegiar Iocalizacao pr6xirna a demanda 

existente, com vias de acesso facil, evitando localizacao proxima a zonas 

industriais, vias de grande trafico ou zonas de ruido; garantir a relacao 

harmoniosa da construcao com o entorno, visando o conforto ambiental dos seus 

usuarios (conforto higrotermico, visual, acustico, olfativo/qualidade do ar) e 

qualidade sanitaria dos ambientes; 

• ADEQUA<;Ao DA EDIFICA<;Ao AOS PARAMETROS AMBIENTAIS: 

adequacao termica, insolacao, permitindo ventilacao cruzada nos ambient.es de 

salas de aula e iluminacao natural. 

• ADEQUA<;AO AO CLIMA REGIONAL: considerar as diversas caracteristicas 

climaticas em funcao da cobertura vegetal do terreno, das superficies de agua, 

dos ventos, do sol e de varies outros elementos que compoem a paisagem a fim 

de antecipar futuros problemas relativos ao conforto dos usuarios; .. . 'b� p .; . ., 1,.,,.· · · LautonNo '.l :;, ,.J 
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• CARACTERiSTICAS DO SOLO: conhecer o tipo de solo presente no terreno 

possibilitando dimensionar corretamente as fundacoes resultando em seguranca 
e economia na construcao do ediflcio. Para a escolha correta do tipo de 

fundacao, e conveniente conhecer as caracterfsticas mecanicas e de composicao 
do solo, mediante ensaios de pesquisas e sondagem de solo; 

• TOPOGRAFIA: Fazer o levantamento topografico do terreno observando 

atentamente suas caracteristicas procurando identificar as provaveis influencias 

do relevo sobre a edificacao, sobre os aspectos de fundacoes, conforto 
ambiental, assim como influencia no escoamento das aguas supe.rficiais; 

• LOCALIZA<;AO DA INFRAESTRUTURA: A valiar a melhor localizacao da 
edificacao com relacao aos alimentadores das redes publicas de agua, energia 
eletrica e esgoto, neste caso, deve-se preservar a salubridade das aguas dos 

mananciais utilizando-se fossas septicas quando necessarias localizadas a uma 

distancia de no minimo 300m dos mananciais ou dos filtros anaerobios. 

• ORIENTA<;'.AO DA EDIFICA<;AO: buscar a orientacao 6tirna da edificacao, 
atendendo tanto aos requisitos de conforto ambiental e dinamica de utilizacao da 
Creche quanto a minimizacao da carga termica e consequente reducao do 

consumo de energia eletrica, Havendo necessidade, em funcao da melhor 

orientacao, o edificio devera ser locado no terreno de forma espelhada em 
relacao ao eixo central da edificacao. A correta orientacao deve levar em 

consideracao o direcionamento dos ventos favoraveis, brisas refrescantes, 
levando-se em conta a temperatura media no verso e invemo caracteristica de 
cad.a Municipio. 

2.3. P ARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS 
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Para a elaboracao do projeto e definicao do partido arquitetonico foram 

condicionantes alguns parametros, a seguir relacionados: 

• . PROGRAMA ARQUITETONICO·-eiaborado com base no numero de usuarios 

e nas necessidades operacionais cotidianas da creche, proporcionando uma 

vivencia completa da experiencia educacional adequada a faixa etaria em 

questao; 

• DISTRlBUI<;AO DOS BLOCOS - a distribuicao do programa se da por um.a 

setorizacao clara dos conjuntos fimcionais em blocos e previsao dos principais 

fluxes e circulacoes; A. setorizacao preve tanto espacos para atividades 

particulares, restritas a faixa etaria e ao grupo e a interacao da crianca em 

atividades coletivas. A distribuicao dos blocos preve tambem a interacao com o 

ambiente natural; 

• A.REAS E PROPOR<;OES DOS AMBIENTES INTERNOS - Os ambientes 

intemos foram pensados sob o ponto de vista do usuario infantil. Os conjuntos 
funcionais do edificio da creche sao compostos por salas de 

atividades/repouso/banheiros. As salas de atividades sao amplas, permitindo 
diversos arranjos intemos em funcso da atividade realizada, e permitindo sempre 

que as criancas estejam sob o olhar dos educadores. Nos banheiros, a autonomia 

das criancas estara relacionada a adaptacao dos equipamentos as suas proporcoes 
e alcance; 

• LAYOUT - 0 dimensionamento dos ambientes intemos e conjuntos funcionais 

da creche foi realizado levando-se em consideracao os equipamentos e 

mobiliario adequados a faixa etaria especifica e ao born funcionamento da 

creche; 
LailtonN6bt�t1 
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• TIPOLOGIA DAS COBERTURAS - foi adotada solucao simples de telhado em 

platibanda, de facil execucao, com telha inclinada em fibrocimento obedecendo 

10% de inclinacao, em consonancia com o sistema construtivo adotado; 

• ESQUADRIAS - foram dimensionadas levando em consideracao os requisitos 
de iluminaeao e ventilacao natural em ambientes escolares; 

• FUNCIONALIDADE DOS MA TERIAIS DE ACABAMENTOS - os materiais 

foram especificados de acordo com os seus requisitos de uso e aplicacao, 

intensidade e caracteristica do uso, conforto antropodinamico possibilitado e 

exposicao a internperies; 

• ESPECIFICA<;OES DAS CORES DE ACABAMENTOS - foram adotadas 

cores que privilegiassem atividades hidicas relacionadas a faixa etaria dos 

usuarios; 

• ESPECIFICA<;OES DAS LOU<;AS E :MET AIS - para a especificacao destes 

foi considerada a tradicao, a· facilidade de instalacao/uso e a existencia dos 

mesmo em varias regioes do pals. Foram observadas as caracteristicas termicas, 

durabilidade, racionalidade construtiva e facilidade de manutencao, 

2.4. ESPA<;OS DEFINIDOS E DESCRI<;AO DOS AMBIENTES 

As Creches do Projeto Padrao Tipo A sao terreas e possuem 3 setores distintos 

de acordo com a funcao a que se destinam. Sao eles: setor administrativo, setor de 

· services e setor pedagogico. Os setores juntamente com o patio coberto/refeitorio sao 

interligados por circulacao coberta. Na area externa estao o parquinho ea horta. 

Os setores sao compostos pelos seguintes ambientes: 

SETOR ADMINISTRA TIVO (ENTRADA PRINCIPAL DA ESCO LA): 

• Hall; 
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• Administracao; 

• Almoxarifado; 

• Sala de professores; 

• Sanitario masculino e feminino para adultos e portadores de necessidades 

especiais, 

SETOR DE SERVI<;OS: 

• Acesso service; 

• Triagem e Iavagem; 

• Area externa: 

• Central GLP; 

• Dep6sito de lixo organico e reciclavel. 

COZINHA: 

• Area de higienizacao pessoal; 

• Bancada de preparo de cames; 

• Bancada de preparo de legumes e verduras; 

• Area de coccao; 

• Bancada de passagem de alimentos prontos; 

• Bancada de recepcao de loucas sujas; 

• Pia lavagem loucas; 

• Pia lavagem paneloes; 

• Despensa. 

REFEITORIO: 

• Bebedouro; 

• Area de convivencia; 

LACT.AR.IO: 
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• Area de preparo de alimentos (mamadeiras e sopas) e lavagem de utensilios; 

• Bancada de entrega de alimentos prontos. 

LAV ANDERIA: 

• Balcao de recebimento e triagem de roupas sujas; 

• Tanques e maquinas de lavar; 

• Bancada para passar roupas com prateleiras; 

• Deposito de Materiais de Limpeza. 

COPA FUNCIONAR.ros SETOR PEDAGOGICO: 

SALA CRECHE I - CRIAN<;AS DE O A 1 ANO: 

• Fraldario; 

• Atividades; 

• Repouso; 

• Sanitario infantil para Pessoa com deficiencia (P.C.D); 

SALA CRECHE II - CRIAN<;AS DE 2 A 3 ANOS: 

• Sanitario infantil; 

• Atividades; 

• Repouso (tatame); 

SALA CRECHE III E PRE-ESCOLA- CRJAN<;AS DE 2 A 6 ANOS: 

• Sanitario infantil ( creche III); 

• Sanitario infantil (pre-escola); 

• Atividades; 

• Repouso (tatame); 

PATIO COBERTO: 

l. . . 
LailtonNi·ep f?:;,:;:J 
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• Espaco de integracao entre as diversas atividades e diversas faixas 
etarias, 

• Espaco nao coberto destinado a instalacao dos brinquedos infantis. 

• Parquinho: 

• Horta: 

2.5. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE ADAPT A(;AO CLIMATICA 

As diversidades climaticas no territ6rio paraibano sao inumeras. As construcoes 
devem observar as particularidades regionais e atender as necessidades de conforto 
espacial e termico, Portanto, e de fundamental importancia que o edificio proporcione a 
seus ocupantes um nivel desejavel de conforto arnbiental, evitando ao maximo o uso de 
equipamentos artificiais de controle de temperatura. 

Alternativa de acabamento: Para algumas regioes, se desejavel utilizacao de 
forros: Sugere-se que as salas de aula recebam forro de gesso acartonado (rebaixo de 
30cm) afim de reduzir o pe-direito interno para 2,70m, melhorando assim, o conforto 
termico nestes ambientes. 

2.6. ACESSIBILIDADE 

Com base na Associacao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT NBR950), a 
acessibilidade e definida como "Condicao para utilizacao, com seguranca e autonomia, 
total ou assistida, dos espacos, mobiliarios e equipamentos urbanos, das edificacoes, dos 
services de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicacao e 
informacao, por pessoa portadora de deficiencia ou com mobilidade reduzida", 

O projeto arquitetonico baseado na Associacao Brasileira de Nonnas Tecnicas - 
ABNT, segundo a norma NBR 9050 de Acessibilidade a edificacoes, mobiliario, 
espacos e equipamentos urbanos, preve alem dos espacos com dimensionamentos 
adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como: 
barras de apoio, equipamentos sanitaries, sinalizacoes visuais e tateis. !I.T, b··� fin:r:T�v 
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Tendo em vista a Iegislacao vigente sobre o assunto, o projeto preve: 

• Rampa de acesso, que deve adequar-se a topografia do terreno escolhido; 

• Piso tatil direcional e de alerta perceptive! por pessoas com deficiencia visual; 

• Sanitaries para adultos (feminino e masculino) P.C.D; 

• Sanitario para criancas P.C.D. 

Observacao: Os sanitaries contam com bacia sanitaria especifica para estes 

usuarios, bem como barras de apoio .nas paredes e nas portas para a abertura I 

fechamento de cada ambiente. 

3. SISTEMA CONSTRUTIVO 

3.1. CARACTERIZA�AO DO SISTEMA CONSTRUTIVO 

Em virtude do grande numero de municipios a serem atendidos e da maior 
agilidade na analise de projeto e fiscalizaeao de convenios e obras, optou-se pela 
utilizacao de um projeto-padrao. Algumas das premissas deste projeto padrao tern 

aplicacao direta no sistema construtivo adotado: 

• Definicao de um modelo que possa ser implantado em qualquer regiao da 

Paraiba, considerando-se as diferencas climaticas e topograficas; 

• Facilidade construtiva, com modelo e tecnica construtivos amplamente 
difundidos; 

• Garantia de acessibilidade a portadores de necessidades especiais em 

consonancia com a ABNT NBR 9050; 

• Utilizacao de materiais que permitam a perfeita higienizacao e facil manutencao; 

• Obediencia a legislacao pertinente e normas tecnicas vigentes no que tange a 
construcao, saude e padroes educacionais estabelecidos pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educacao - FNDE e Ministerio da Educacao -MEC; 

• 0 emprego adequado de tecnicas e de materiais de construcao, valorizando as 

� 
r·,,·r-,·J reservas regionais com enfoque na sustentabilidade; Lailton Nob C:6'}i" ... 
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Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execucao da 

obra em todos os municipios da Parafba, o sistema construtivo adotado foi o 

convencional, a saber: 

• Estrutura de concreto armado; 

• Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensoes nominais: 19x19x09cm, conforme 

NBR 15270-1) e alvenaria de elementos vazados (dimensoes: 50x50x07cm); 

• Lajes macica de concreto; 

• Telhas de fibrocimento; 

4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

4.1. SISTEMA ESTRUJ'URAL 

Neste item estao expostas algumas consideracoes sobre o sistema estrutural 

adotado, do tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto annado. 

Para maiores informaeoes sobre os materiais empregados, dimensionamentos e 

especificacoes devera ser consultado o projeto executivo encaminhados em anexo. 

No que tange a resistencia do concreto adotada: 

. · ... 
. ; 

·. · . .'. __ ;: 30MPA 
.. · .. ·.·· 

PILARES , . · .. : ... · .. : . f 30 MPA 
-·-- . __ ._ ... -· .. 

j LA.JES. · ..,- 30· MP A·· . 
.. . ·····--·-·.·: .. -··-··---·--···--·-- ·---·---. - · .. -·· - ... . . .... - -···-·-···-······-··· ... :. __ ·-····--· ·-· ... 

SAPATAS i 30 :MPA 
........ ··-· ..... ······-······-··· ·····-······-· -----·· ···-······-········ .... 

Tabela 1 .; Quadro de cargas de concreto. 

4.1.1 FUNDA<;OES ' ! -�:._,.,·., 
J• nilton Nob." 'l f 1• •• �.,. .' � , . . • c· ·1 
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A escolha do tipo de fundacao mais adequado para uma edificacao e em fum;ao 
das cargas da edificacao e da profundidade da camada resistente do solo. 0 projeto 

padrao estima as cargas da edificacao, porem, alem disso, as resistencias de cada tipo de 

solo serao diferentes para cada terreno. A Gerencia de Acompanhamento e Manutencao 

de Obras - GAMOB fomece o projeto arquitetonico base com finalidade de prestar 

auxilio na locacao e necessidade de dimensionamentos das estruturas reais, sendo 

necessario da PREFEITURA ou CONTRATADA desenvolver o seu pr6prio projeto 

executive de fundacoes, em total obediencia as prescricoes das Normas pr6prias da 

ABNT. 0 projeto executive confirmara ou nao as previsoes de cargas e 

dimensionamento fornecidas no projeto basico e caso haja divergencias, o projeto 
executivo elaborado devera ser homologado pela GAMOB. 

Devera ser adotada uma solucao de fundacoes compativel com a intensidade das 

cargas, a capacidade de suporte do solo e a presenca do nf vel d' agua. Com base na 

combinacao destas analises optar-se-a pelo tipo que tiver o melhor custo-beneflcio ao 

erario publico. 

4.1.1.1 FUNDA<;OES SUPERFICIAIS OU DIRETAMENTE APOIADAS 

Desde que seja tecnicamente viavel, a fundacao direta e uma opcao interessante, 

pois, no aspecto tecnico tem-se a facilidade de inspecao do solo de apoio aliado ao 

controle de qualidade do material no que se refere a resistencia e aplicacao. 

As sapatas deverao ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundacao 

fornecidas pelo calculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que devera 

ser determinada atraves de ensaios para cada terreno onde a edificacao sera executada. 

4.1.1.2. FUNDA<;OES PROFUNDAS 

Quando o solo compativel com a carga da edificacao se encontra a mais de 3m 

de profundidade e necessario recorrer as fundacoes profundas, tipo estaca. Elementos 

esbeltos, implantados no solo por meio de percussao ou pela previa perfuracao do solo . . 
T...ailton Nob� , en r'::·c J 
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com posterior concretagem, que dissipam a carga proveniente da estrutura por meio de 

resistencia lateral e resistencia de ponta. 

No projeto, e fomecido o calculo estrutural na modalidade estaca escavada, para 
uma carga admissivel de 0,2 MPa (2 kg/cm2). 

4.1.2 SUPERESTRUTURA 

4.1.2.1 VIGAS 

Vigas em concrete armado moldado in loco com altura media de 

aproximadamente 40 cm. 

4.1.2.2 PILARES 

Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensoes variadas. 

4.1.2.3 LAJES 

.E utilizada laje macica na area do reservat6rio com alturas de 8 e 12 cm; nas 

areas adjacentes da edificacao utiliza-se laje pre-moldada de altura de 8cm. 

4.1.3 CONOGRAMA DE EXECU<;AO 

4.1.3.1 SERVI<;OS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA 

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, 

devem ser utilizadas as curvas de nivel referentes aos projetos de implantacao de cada 

edificacao. A determinacao dos volumes devera ser realizada atraves de secoes 
espacadas entre si, tanto na direcao vertical quanto horizontal. 0 volume de aterro 

devera incluir os aterros necessaries para a implantacao da obra, hem como o aterro do 

caixao. 

4.1.3.2 INFRA-ESTRUTURA 

Antes do lancamento do concreto para confeccao dos elementos de fundacao, as 

cavas deverao estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao 

Lail ton Nebr�}\. r\:\ :. ·. ' Engenhe'a. 
· ,, 
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concrete, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existencia de 

agua nas valas da fundacao, devera haver total esgotamento, nao sendo pennitida sua 

concretagem antes dessa providencia, 0 fundo da vala devera ser recoberto com uma 

camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posterionnente, com uma camada de 

concrete simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipotese os elementos serao 

concretados usando o solo diretamente como forma lateral. 

4.1.3.3 VIGAS BALDRAME 

Para a execucao de vigas de fundacoes (baldrame) deverao ser tomadas as 
seguintes precaucoes: na execucao das fonnas estas deverao estar limpas para a 

concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua 

remocao. Nao sera admitida a utilizacao da lateral da escavacao como delimitadora da 

concretagem das sapatas. Antes da concretagem, as fonnas deverao ser molhadas ate a 

saturacao. A concretagem devera ser executada conforme os preceitos da norma 

pertinente. A cura devera ser executada para se evitar a fissuracao da peca estrutural. 

4.1.3.4 SUPERESTUTIJRAS-PILARES 

As formas dos pilares deverao ser aprumadas e escoradas apropriadamente, 
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presenca de desvios d.imensionais, fendas, 

arqueamento, encurvamento, perfuracao por insetos ou podridao. Antes da concretagem, 
as forrnas deverao ser molhadas ate a saturacao. A concretagem devera ser executada 

conforme os preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada para se evitar a 

fissuracao da peca estrutural. 

4.1.3.5 SUPERESTUTURAS - LAJES 

O escoramento das lajes devera ser executado com escoras de madeira de 

primeira qualidade ou com escoras metalicas, sendo as ultimas mais adequadas. As 

formas deverao ser molhadas ate a saturacao, antes da concretagem. Apos a 

concretagem a cura devera ser executada para se evitar a retracao do concrete e 

Lal'lton l''"?rn r.,; .·,«1 ': ·, .lo. t;, \,,,::·' l ,, .. i ..... ; 
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fissuracao da superficie. A desfonna devera seguir os procedimentos indicados em 

nonna. 

4.2.PAREDES OU PAINEIS DE VEDA�AO 
4.2.1 AL VENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 

4.2.1.1 CARACTERIZA<;AO E DIMENSAO 

• Tijolos ceramicos de seis furos 19x19x10cm, de primeira qualidade, bem 

cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor unifonne; 

• Largura: 19cm; Altura: 19 cm; Profundidade 10 ou 11,5 cm; 

4.2.1.2 CONOGRAMA DE EXECU<;AO 

Deve-se comecar a execucao das paredes pelos cantos, assentado os blocos em 

amarracao. Durante toda a execucao, o nivel e o prumo de cada fiada devem ser 

verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e vedalit 

e revestidas confonne especificacoes do projeto de arquitetura. 

4.2.1.3 CONEXOES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS 
CONSTRUTIVOS 

O encunhamento, encontro da alvenaria com as vigas supenores, deve ser 

executado com tijolos ceramicos macicos, levemente inclinados, somente uma semana 

apos a execucao da alvenaria. 

O encontro da alvenaria com as esquadrias (aluminio e madeira) deve ser feito 

com vergas e contra-vergas de concrete. Estes elementos deverao ser embutidos na 

alvenaria, apresentando comprimento de 0,30m mais longo em relacao aos dois lados de 

cada vao. Caso, por exemplo, ajanela possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga 

terao comprimento de l,80m. 

4.2.2 AL VENARIA DE ELEMENTOS V AZADOS 

4.2.2.1 CARACTERIZA<;AO E DIMENSOES DO MATERIAL 

Lai/ton N 6�,;, F>:. ': . '. 
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• Pecas pre-fabricadas em concreto com 16 furos e medidas 40x40x10cm, de 

primeira qualidade, leves, com as faces planas, e cor uniforme. 0 acabamento 

deve ser em pintura acrflica na cor azul escuro; 

• Largura 40 cm; Altura 40 cm; Profundidade 10 cm. 

4.2.2.2 CONOGRAMA DE EXECU<;Ao 

Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo 

plastificante e revestidas conforme especificacoes do projeto de arquitetura. 

4.2.2.3 CONEXOES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS 
CONSTRUTIVOS 

Para born acabamento deve-se executar uma moldura em concrete, ao redor de 

cada conjunto dos elementos, com espessuras variadas, conforme projeto arquitetonico. 
Iniciar pelo piso, realizar o fechamento lateral e superior. 

4.3. ESTRUTURA DE COBERTURAS 

4.3.1 CARACTERIZA<;AO E DIMENSOES DOS MA TEIRAIS 

Madeiramento do telhado em Peroba ou especies de madeira apropriadas, 
conforme Classificacao de Uso, construcao pesada interna. 

4.3.2 REFERENCIA COM OS DESENHOS DO PROJETO EXECUTIVO 

Estru.tura de cobertura dos blocos administrative, pedag6gicos, de services, e 

multiuso, conforme especificacao em projeto. 

4.4. COBERTURAS 

4.4.1 TELHAS FIBROCIMENTO 

4.4.1.1 CARACTERIZA<;AO E DIMENSQES DO MATERIAL 
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Serao instaladas Telha de fibrocimento ondulada e = 6 nun, com recobrimento 

de 1 1/4 de onda para telhado com inclinacao maxima de 10°, com ate 2 aguas, incluso 

icamento. 

4.4.2 PINGADEIRAS EM CONCRETO 

4.4.2.1 CARACTERIZA<;AO E DIMENSOES DO MATERIAL 

• Pingadeira pre-moldada em concreto, modelo rufo, reto, com friso na face 

inferior ( conforme figura abaixo ). A funcao deste elemento e proteger as 

superflcies verticais da platibanda da agua da chuva, 

• Largura 20cm x Altura 5cm. 

4.4.2.2 CONOGRAMA DE EXECU�AO 

Ap6s a execucao da platibanda e sua devida impermeabilizacao, deve-se assent.ar 

as placas de concreto ao longo de toda sua espessura, com argamassa industrial 

adequada. A inclinacao das placas deve estar voltada para o lado extemo da platibanda. 

A uniao entre as placas de pedra, deve estar devidamente calafetada, evitando, assim, a 

penetracao de aguas pelas juncoes. Sera utilizado rejuntamento epoxi cinza platina com 

especificacao indicada pelo modelo de referencia, 

4.4.2.3 CONEXOES E fNTERF ACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS 
CONSTRUTIVOS 

As pingadeiras deverao ser assentadas somente ap6s a impermeabilizacao das 

calhas. A manta de impermeabilizacao cobre toda a superficie da calha, ate o encontro 

com a pingadeira. 

4.4.2.4 FORRO GESSO 

Instalados em todos os ambientes da Creche forro em placas de gesso, com 

altura maxima de 2, 70m. 

4.5. ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS 
Lailton l,.,,s (;::l': . 
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Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de facil 

aplicacao, Faz-se necessario analisar os quadros de legendas em projeto para 
especificacao real de cada item. Antes da execucao do revestimento, deve-se deixar 

transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria ( aproximadamente 7 dias) 

e constatar se as juntas estao completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo 

entre o termico da alvenaria e o inicio do revestimento deve ser maior. 

4.5. l PAREDES EXTERNAS - PlNTURA ACRiLICA 

4.5.1.1 CARACTERIZA<;AO DO MATERIAL 

As paredes externas receberao revestimento .de pintura acrilica para fachadas na 

cor branco gelo, e amarelo canario na marquise, ambas com acabamento fosco, sobre 

reboco desempenado fino, segundo especificacoes e quantidades expressas em projeto. 

4.5.2 PAREDES EXTERNAS.-CEMMICA lOXlO CM 

4.5.2.1 CARACTERIZA<;AO E DIMENSOES DO MATERIAL 

• Revestimento em ceramica ate a altura de O,SOm do piso, na cor cinza claro tipo 

A (ao redor de toda a escola) e na cor azul royal para a moldura das esquadrias e 

faixa de entomo da escola; 

• Faixa acima da area de ceramica de 30x40cm, a 60cm da bancada, na cor azul 

(triagem e lavagem); 

4.5.2.2 SEQUENCIA DE EXECU(:AO 

Ressalta-se a importancia de teste das tubulacces hidrossanitarias, antes de 

iniciado qualquer service de revestimento. Ap6s esses testes, recomenda-se o 

enchimento dos rasgos feitos durante a execucao das instalacoes, a limpeza da alvenaria, 

a remocao de eventuais saliencias de argamassa <las justas e o umedecimento da area a 

ser revestida. 

O revestimento ideal deve ter tres camadas: chapisco, emboco e reboco. 
r 
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Serao assentadas com argamassa industrial indicada para areas externas, 

obedecendo rigorosamente a orientacao do fabricante quanto a espessura das juntas. 

Antes do rejuntamento verificar a completa aderencia do material a alvenaria. 

Observacao: nas areas extemas, o indice de dilatacao das pecas e retracao das 

juntas e maior que em areas intemas, por essa razao, argamassas e rejuntes sao 

especiais. 

4.5.3 PAREDES EXTERNAS -CERA.MICA 30 X 40CM 

4.5.3.1 CARACTERIZA<;A.O E DIMENS6ES DO MATERIAL: 

Revestimento em ceramics 30X40cm, branca, da bancada a altura de 60cm. 

Sera utilizado rejuntamento com especificacao indicada pelo modelo de 

referencia. 

4.5.3.2 PAREDES INTERNAS -AREAS SECAS 

Todas as paredes intemas, devido a facilidade de limpeza e rnaior durabilidade, 

receberao revestimento ceramico a altura de l ,20m, sendo o acabarnento superior um 

fiiso horizontal (rodarneio) de O,lOm de largura em madeira, onde serao :fixados 

ganchos, quadros, pregos, etc. 

Acima do friso de madeira, havera pintura em tinta acrllica acetinada lavavel 

sobre massa corrida PV A. 

4.5.4 PAREDES INTERNAS - AREAS MOLHADAS 

Com a finalidade de diferenciar os banheiros uns dos outros, mantendo a mesma 

especificacao de ceramica para todos, as paredes receberao faixa de ceramica lOxlOcm 

nas cores vermelha (feminino) e azul (masculine), a 1,80m do piso. Abaixo dessa faixa, 

sera aplicada ceramica 30x40cm, e acima dela, pintura com tinta epoxi a base de agua, 

acabamento acetinado, sobre massa acrilica PV A, conforme esquema de cores definida 

no projeto. 
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4.5.5 PISO CONTINUO EM GRANILITE 

Piso continuo em ganilite com 8mm de altura (juntas plastic as niveladas ), cor 

cinza claro; - Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 8mm (altura). 

As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A 

espessura usual do granito acabado e 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser 

polida, pois ficara aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no ni vel 

inferior. 

4.5.6 PISO EM CERA.MICA 45X45 CM 

O piso sera revestido em ceramica 45cm x 45cm branco gelo PEI-05, assentada 

com argamassa industrial adequada para o assentamento de ceramica e espacadores 

plasticos em cruz de dimensao indicada pelo modelo referencia. Sera utilizado 

rejuntamento ep6xi cinza platina com dimensao indicada pelo modelo referencia. 

4.5.7 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA 

Nos locais indicados serao instalados piso podotatil de concreto direcional e 

alerta com dimensoes 25x25x2,5 cm, assent.ados com argamassa AC-II e rejuntado 
com rejunte cimenticio (cimento e areia). 

4.5.8 PISO EM BLOCO INTERTRA VADO NATURAL 

Sera executado piso em bloco intertravado de espessura 6cm na area de 

estacionamento, carga e descarga, e area de amarelinha do playground, o intertravado 

sera na cor natural, assentado sobre colchao de areia. 

4.5.9 PISO EM AREIA FILTRADA OU ORAMA 
Sera instalada na area do Playground colchao de areia e no Jardim grama em 

placas possui caracteristicas excelentes como piso amortecedor de impactos, A areia, 

Lailton Nir:·:?t f>, ·: .: · 
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areao ou outro material solto que se deforma e desloca com facilidade, am.ortece as 

quedas por deslocacao, o que permite uma paragem mais suave do movimento do corpo. 

4.5.10 PISO EM CONCRETO 

Nas areas de entrada e circulacao para a area de services da creche sera 

executado piso cimentado, trace I :3 (cimento e areia), acabamento rustico, espessura 
4,0 cm, prepare mecanico da argamassa. 

5. ESQUADRIAS 

Todas as esquadrias serao executadas de acordo com quadro de esquadrias em 

projeto arquitetonico. Seguindo especificacoes de dimensoes e material. 

6. SISTEMAS DE ABASTECIMENTO 

6.1. INST ALA<=OES DE AGUA FRIA 

Para o calculo da demanda de co_nsumo de agua do Projeto Padrao Tipo C foram 

consideradas as populacoes equivalentes aos mimeros de usuarios previstos para o 

estabelecimento levanto em consideracao o consume per capto de cinquenta litros por 
habitante dia (501/hab.dia), em uma reserva d'agua de dois d.ias. 

5.1.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

Para o abastecimento de agua potavel dos estabelecimentos de ensino, foi 

considerado um sistema indireto, ou seja, a agua proveniente da rede publica nso segue 

diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatorios, que tern por 

finalidade principal garantir o suprimento de agua da edificacao em caso de interrupcao 

do abastecimento pela concessionaria local de agua e uniformizar a pressao nos pontos e 

tubulacoes da rede predial. A reserva que foi estipulada e equivalente a dois consumos 

diaries da edificacao. 
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A agua da concessionaria local, apos passar pelo hidrometro da edificacao, 

abastecera diretamente o reservatorio inferior. Atraves do sistema de recalque previsto 

na casa de maquinas, a agua e bombeada do reservat6rio I para o reservat6rio 2, por 

meio dos comandos automaticos que acionam. e desligam as bombas confonne variacao 
dos niveis dos reservat6rios. A agua, a partir do reservat6rio 2, segue pela coluna de 

distribuicao preclial para os blocos da edificacao, como consta nos desenhos do projeto. 

Dessa forma, se faz necessario a elaboracao de um projeto detalhado 

especificando a real demanda da edificacao. 

6.2. INSTALA<;OES DE ESGOTO SANITA.R.10 

A instalacao predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual que 

consiste na separacao dos esgotos primaries e secundarios atraves de um desconector, 

conforme ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e 

execucao. 

As caixas de inspecoes deverao ser localizadas nas areas externas dos blocos e 

fora das projecoes dos solarios e patios. No projeto foi previsto uma caixa de gordura 

especial para receber os efluentes provenientes das pias da cozinha e lactario. Todos os 

tubos e conexoes da rede de esgoto deverao ser em PVC rigido. 

A destinacao final do sistema de esgoto sanitario devera ser feita em rede 

publica de coleta de esgoto sanitario, quando nao houver disponivel, adotar a solucao 

individual de destinacao de esgotos sanitaries. 

O sistema predial de esgotos sanitaries consiste em um conjunto de aparelhos, 

tubulacoes, acessorios e desconectores. 

6.3. INST ALA<;OES DE GAS COMBUSTIVEL 

O projeto de instalacao predial de gas combustivel devera ser baseado na ABNT 

NBR 
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13.523 - Central de Gas Liquefeito de Petroleo - GLP e ABNT NBR 15.526 - 

Redes de Distribuicao Intema para Gases Combustiveis em Instalacoes Residenciais e 

Comerciais - Projeto e Execucao. 

Serao instalados um fogao de 4 bocas com fomo, do tipo domestico, no lactario 

e de um de 6 bocas com fomo, do tipo semi-industrial, na cozinha. 

O sistema sera composto por dois cilindros de 45kg de GLP e rede de 

distribuicao em aco SCH-40 e acess6rios confonne dados e especificacoes do projeto. 
Quando nao houver disponibilidade de fomecimento de botijoes tipo P-45 de 

GLP, devera ser adotado o sistema simples de botijoes convencionais tipo P-13. A 

instalacao sera direta entre botijao e fogao, conforme os detalhes apresentados no 

projeto. 

6.4. SISTEMAS DE PROTEc;AO CONTRA INCENDIO 

A classificacao de risco para as edificacoes que compreendem os 

estabelecimentos de ensino e de risco leve, segundo a classificacao de diversos Corpos 
de Bombeiros do pais. Sao exigidos os seguintes sistemas: 

Sinalizacao de seguranca: as sinalizacoes auxiliam as rotas de fuga, orientam e 

advertem os usuarios da edificacao. 

Extintores de incendio: para todas· as areas da edificacao os extintores deverao 

atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locacao e instalaeao dos extintores 

constam da planta baixa e dos detalhes do projeto. 

Iluminacao de emergencia: o sistema adotado foi de blocos autonomos 2x7W e 

2x55W, com autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, confonne localizacao e 

detalhes indicados no projeto. 

SPDA - Sistema de protecao contra descargas atmosfericas: o sistema adotado, 

concepcoes, plantas e detalhes constam no projeto. 

ASTM E662, Standard test method for specific optical density of smoke 

generated by solid materials. 
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6.5. INST ALAc;OES ELETRICAS 

No projeto de instalacoes eletricas sera necessario definir a distribuicao geral das 

luminarias, pontos de forca, comandos, circuitos, chaves, protecdes e equipamentos. 0 

atendimento a edificacao foi considerado em baixa tensao, conforme a tensao operada 

pela concessionaria local. Os alimentadores foram dimensionados com base o criterio de 

queda de tensao maxima admissivel considerando a distancia aproximada de 40 metros 

do quadro geral de baixa tensao ate a subestacao em poste. Caso a distancia seja maior, 

os alimentadores deverao ser redimensionados. 

Os circuitos que serao instalados seguirao os pontos de consumo atraves de 

eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverao ser de 

qualidade para garantir a facilidade de manutencao e durabilidade. 

As instalacoes eletricas deverao ser projetadas de forma independente para cada 

bloco, permitindo flexibilidade na construcao, operacao e manutencao. Dessa forma 

cada bloco possui um quadro de distribuicao, Os alimentadores dos quadros de 

distribuicao de todos os blocos tern origem no QGBT, localizado no bloco 

administrative, que seguem em eletrodutos enterrados no solo conforme especificado no 

projeto. Os alimentadores foram dimensionados com base no criterio de queda de tensao 

maxima admissivel considerando a distancia entre os quadros de distribuicao e o 

QGBT, definidas pelo layout apresentado. Os alimentadores do quadro geral de bombas 

(QGB) terao origem no quadro de distribuicao de iluminacao e tomadas do bloco mais 

pr6ximo a sua implantacao. 

Nao foram consideradas tomadas baixas em areas de acesso irrestrito das 

criancas, - salas de atividades, repouso, solarios, salas multiuso, sanitaries infantis, 

refeit6rio e patio - por seguranca dos principais usuarios, que sao as criancas, T odos os 

circuitos de tomadas serao dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta 

sensibilidade para garantir a seguranca, As tomadas para ligacao de computadores terao 

circuito exclusivo, para assegurar a estabilidade de energia. Lailton�'tt�:/I( 
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As luminaries especificadas no projeto preveem Iampadas de baixo consumo de 

energia como as Ieds, fluorescentes e a vapor metalica, reatores eletronicos de alta 

eficiencia, alto fator de potencia e baixa tax.a de distorcao harmonica. 

O acionamento dos comandos das Iuminarias e feito por secoes, sempre no 

sentido das janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveit.a-se melhor a 

iluminacao natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as secoes que se fizerem 

necessaria, racionalizando o uso de energia, 

6.6. INSTALA�OES DE CLIMA TIZA<;AO 

O projeto de climatizacao visa o atendimento as condicoes de conforto em 

ambientes que nao recebem ventilacao natural ideal para o conforto dos usuarios. 

As solucoes adotadas foram: 

• Nas salas de multiuso, salas de reuniao de professores e sala da diretoria: adocao 
de equipamento simples de ar condicionado; 

• Demais ambientes: adocao de ventiladores de teto e previsao para 
condicionamento de ar futuro (locais onde a temperatura media assim determine 

a necessidade ); 

7. DIVERSOS 

7.1. MASTRO BANDEIRA 

Devera ser instalado tubos de aye galvanizado (I 1/2") com a funcao de 

"mastro" para hasteamento da bandeira. Serao tres tubos instalados paralelamente, 
sendo dois com altura de 3,00 metros e um central com altura de 4,00 metros. 

7.2.PLAYGROUND 

Sera f eita uma escavacao manual nas meclidas contidas no memorial de calculo 

da planilha orcamentaria, para execucao das camadas de drenagem e cavas dos 
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brinquedos. Apes esta etapa sera executado a preparacao do solo com apiloamento 

manual para receber as camas drenantes, em seguida sera feita uma camada horizontal 

drenante com pedra britada 1 e 2 e outra camada drenante com areia media. Nas cavas 

para execucao dos blocos de concreto dos brinquedos, sera lancado um concreto com 

FCK= 15 mpa. 

Serao instalados :tres tipos de brinquedos: 

• Gira gira em tubo de ferro galvanizado; 

• Escorregadeira em aco carbono; 

• Balance 03 lugares em aye; 

• Gangorra com 03 pranchas em ace; 

• Parque infantil tipo casinha de boneca, em concreto armado; 

• Escada Horizontal em tubo de ferro; 

7.3.BANCOS 

Sera feita montagem de forma para execucao de tampo em concrete FCK = 20 

mpa, conforme indicacoes em planta baixa do projeto arquitetonico. 

8. CONSIDERA<;OES FINAIS 

Cabe a CONTRATADA viabilizar a execucao do projetado juntamente com a 

CONTRATANTE, tendo em vista que se faz necessario adaptar cad.a projeto para a real 

situacao encontrada. 

Desse modo, devera ser seguido sem intervencoes a tipologia preestabelecida em 

projeto arquitetonico, respeitando todas as medidas e especificacoes representadas. 

Ciente de que os projetos encaminhados em anexo sao de ordem meramente 

exemplificativa, sera necessario a elaboracao de todos os projetos complementares, 
tendo em vista a necessidade de adequacao para cada caso real, desse modo e possfvel 

viabilizar a construcao com a solucao mais adequada para cada caso. 
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Assim como nos projetos, o quantitative e orcamento devera ser readequado 
para as solucoes adotadas. 

Toda especificacao do orcamento devera ser embasada pelo Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e indices - SINAPI ou Orcamento de Obras de Sergipe - ORSE, 

segundo codigos e composicoes de cotacao atuais. 

Deverao ser respeitadas as exigencias e medidas minimas de recuo e circulacao 
emprojeto. 

Se faz necessario consultar as normas em anexo para a elaboracao das propostas. 

A CONTRA TADA devera entregar a obra em perfeito estado de limpeza e 

conservacao, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalacoes e 

aparelh.os e com as instalacoes definitivamente ligadas. 

A CONTRA TADA devera promover a suas custas toda recuperacao da area 

destruida ou danificada no andamento da obra, incluindo a recomposicao de camada 

vegetal ou pavimentacao quando necessaria, A recuperacao e considerada como parte 

integrante da obra e devera ser aprovada pela FISCALIZA<;AO, sendo pre-requisite 

para liberacao da medicao. 
Serao de responsabilidade da CONTRA TADA todos os materiais, equipamentos 

e mao-de- obra necessaries para a perfeita execucao dos services acima discriminados. 

A limpeza final da obra sera feita de forma manual com lavagem total do piso. 

Alem disso todas as paredes com revestimento ceramico devem ser limpas de toda e 

qualquer impere. 

Ciente do que nos foi exposto, a Gerencia de Acompanhamento e Manutencao 

de Obras - GAMOB, visa viabilizar a execucao das creches padronizando as tipologias 

propostas, melhorando a ergonomia nos ambientes <las edificacoes e atividades laborais 

a contento de atender as normas tecnicas vigentes. 

REMIGIO, 01 de Junho de 2022 
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