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APRESENTAÇÃO DE PROJETO  

 

 Este projeto tem por objetivo especificar todos os 

itens relativos a ampliação e reforma da Creche Morada dos 

Pequeninos que se encontra na Rua Horácio Alcântara de 

Carvalho, Bairro São Sebastião.  

A ampliação e a reforma da creche, visam aumentar a 

quantidade de vagas e melhoria de qualidade de atendimento 

as crianças que utilizam a mesma.  

Será feito um novo banheiro para os alunos e também dois 

banheiros PNE, para funcionários. Será ampliada uma sala 

de aula, e com a reforma da parte existente, serão feitas 

mais três salas e uma secretaria.  

CARACTERÍSTICAS: 

Características gerais: 

 

QUADRO DE ÁREAS  

  AMBIENTE  
ÁREA POR 

AMBIENTE (M2) 

1 SALA 28,25 

2 WC PNE FEM. 3,56 

3 WC PNE MASC. 3,56 

4 WC MASCULINO 12,40 

5 WC FEMININO 12,40 

6 VARANDA 59,28 

7 ÁREA TOTAL ÚTIL  119,45 

8 ÁREA PAREDE 7,78 

9 
ÁREA TOTAL 

AMPLIADA  
127,23 

10 
ÁREA TOTAL 

EXISTENTE 
497,05 

11 
ÁREA TOTAL 

CONSTRUÍDA 
624,28 

12 
ÁREA 

REFORMADA 
106,47 
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Local:  

O projeto localiza-se na Rua Horácio Alcântara de 

Carvalho, esquina com a rua Horácio de Alcântara de 

Carvalho, Lotes nº10 e nº09 da quadra nº02.  

Materiais empregados: 

Não serão aceitos materiais de má qualidade, nem que 

apresentem defeitos. Caso algum material de qualidade 

insuficiente seja utilizado em obra, a fiscalização poderá 

exigir que o serviço seja refeito, com a utilização de um 

novo material.  

 

Equipamentos: 

As ferramentas de trabalho serão fornecidas pela 

contratante.  

Todos os equipamentos deverão ser armazenados em locais 

que não obstruam a passagem de pedestres ou que 

interditem toda a via. 

Equipamentos como máquinas, devem ser operados por 

profissionais habilitados.  

O uso de EPI’s é de responsabilidade da empresa. 

Operadores de máquinas ruidosas deverão usar protetores 

auditivos.  

A fiscalização poderá impedir o uso de algum equipamento 

que não esteja em condições de uso. Este deverá ser 

retirado do canteiro de obras. 

Processo executivo: 

FUNDAÇÕES: 

Ampliação: Será executada com sapatas isoladas 

moldadas “in loco” unidas entre si por vigas baldrames de 
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concreto armado. Sobre o concreto nivelado e blocos de 

coroamento, serão executadas as vigas baldrames. A 

impermeabilização sobre as vigas da fundação (baldrame), 

será executada em duas camadas, sendo uma no sentido 

longitudinal e outra no sentido transversal. 

 

SUPER ESTRUTURA: 

EXECUÇÃO DE CONCRETO ARMADO: 

Os pilares e vigas serão executados em concreto 

armado, conforme Projeto Estrutural e serão moldadas no 

local. A execução da estrutura deverá seguir 

rigorosamente o projeto estrutural e ao disposto pela 

ABNT, nas normas específicas para cada tipo de estrutura 

projetada.  

O traço da superestrutura deverá ser 1:2,5:3,5. O 

cimento será do tipo CPII com resistência de 12 Mpa. 

As fôrmas utilizadas para moldarem a estrutura, 

necessitarão de madeiras em bom estado de conservação e 

desempenadas.  

O aço será do tipo CA-50 e CA-60, quando descrito em 

projeto. A amarração dos estribos e demais partes da 

armadura serão feitas com arame recozido. As dobras dos 

vergalhões, serão executadas com dobradores próprios, 

seguindo a norma vigente.  
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IMPERMEABILIZAÇÕES: 

A impermeabilização será feita na fundação e nas áreas 

molhadas e áreas expostas às chuvas. Antes da aplicação 

do impermeabilizante, verificar se a superfície onde será 

aplicada estará limpa, utilizando uma trincha, verificando a 

quantidade de aplicação necessária para total 

impermeabilização. 

 

PISO: 

Os pisos devem ser resistentes a abrasão e impactos, a 

base de preparação para o piso deve ser rígida, para que o 

mesmo não venha a ceder por acomodação do terreno. 

Executar o contra piso sobre base apiloada e nivelada, 

executar em concreto magro no traço 1:3:6 sarrafeado com 

no mínimo 10 centímetros de espessura. Para a instalação 

do piso seguir orientação, norma ABNT, colocar o piso após 

a cura total do contra piso, certificando que esteja 

impermeabilizado. 

Piso da cozinha: Utilizar piso cerâmico de formato médio 

a grande em cor clara, porcelanato. 

Piso das salas e varandas: Serão feitos em cimento 

queimado. 

Para rodapé nos ambientes onde não tem revestimento 

de azulejo nas paredes, utilizar cerâmica com cor 

semelhante ao cimento queimado.  

 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO: 

Serão utilizados tijolos cerâmicos de 6 ou 8 furos de 

primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros e cor 
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uniforme que atendam as seguintes especificações 19x19x10 

cm. as fiadas deverão estar em perfeitamente alinhada e 

prumadas. A juntas deverão apresentar espessura máxima de 

15mm, sendo reguladas á ponta de colher. As alvenarias 

terão a espessura indicada no projeto, não sendo permitido 

o corte de peças para atingir as espessuras requeridas. As 

paredes em geral terão espessuras de 15cm acabadas. 

ESQUADRIAS: 

Porta de madeira: Será usado porta de madeira 

compensada lisa no qual todas as portas e batentes serão 

envernizados com verniz incolor, dimensões e demais 

detalhes especificados no projeto. 

Janelas: serão de metal, tipo basculante, com vedação 

de vidros. Deverão ser entregues pintadas e com os vidros 

devidamente instalados.  

Vergas: 

As vergas e contravergas devem ultrapassar 40 cm 

cada lado de vão e quando o vão superior a 1,20 m, as 

vergas devem ser dimensionadas como vigas armadas. 

No caso de paredes com altura superior a três metros, 

devem ser previstas vigas de cintamento intermediárias para 

absorção das tensões laterais a que as paredes estiverem 

sujeitas. 

As vergas e contravergas são executadas colocando 

tábuas em ambas as faces das paredes preenchidas com 

concreto convencional, porém com brita um ou zero, 

armadas com dois ferros de Ø 8 mm (para vãos até 1,20 m). 
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COBERTURA: 

 

A estrutura do telhado deve ser executada com madeira 

de lei seca, de primeira qualidade com travamentos 

suficientes para manter a estrutura rígida e está deverá 

possuir pontos de ancoragem chumbada na estrutura de 

concreto ou alvenaria. A estrutura deve ficar alinhada e em 

nenhuma hipótese será aceita madeiramento empenado 

formando “barrigas” no telhado.  

As telhas serão cerâmicas, bem como a cumeeira 

localizada no centro do telhado.  

Um novo madeiramento vedará a cobertura, substituindo 

o existente. 

Será refeita a cobertura da parte reformada, do pátio 

coberto e será feita uma cobertura com os mesmo padrões 

na ampliação.  

Forro: Será colocado forro em PVC nas áreas 

ampliadas e nas salas reformadas. 

 

REVESTIMENTO E PINTURA: 

Revestimento de argamassa: Será utilizado 

revestimento com chapisco, emboço e reboco. O chapisco 

será executado com argamassa de cimento e areia, no traço 

1:3, com espessura máxima de 5mm. O emboço será executado 

com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:9. Após 

a cura do emboço, deverá ser executado a limpeza das 

paredes e daí molhar as paredes, para dar início ao reboco, 

que deverá ser executado com argamassa de cimento, cal e 
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areia fina no traço 5:2:6, com espessura máxima de 5mm. O 

reboco deverá ser aplicado depois do assentamento de 

batentes e esquadrias e antes da colocação de rodapés 

sendo regularizados e desempenados com réguas e 

desempenadeiras, deverá ainda apresentar aspecto uniforme 

com parâmetros perfeitamente planos, não sendo tolerados 

quaisquer ondulações ou desigualdades do alinhamento ou 

superfícies. As paredes devem sofrer o emboço para deixar a 

sua superfície lisa, desse modo ela estará pronta para 

receber o revestimento cerâmico ou a pintura. 

A área reformada, que hoje é feito no tipo “tijolo 

aparente” deverá ser coberta com reboco/emboço, para 

manter o padrão de acabamento liso.  

Revestimento cerâmico: Devem ser utilizados placas 

cerâmicas de tamanho médio, de cores claras (bege ou 

branco) e lisas. O fundo das placas deve ser de cor 

acinzentadas ou bege escuro, que são as de melhor 

qualidade em relação a resistência e uniformidade do 

material. O assentamento deve seguir as instruções do 

fabricante e não conter pontos ocos internamente. O 

rejuntamento deve ser realizado com cimento branco ou 

bege com aditivos antimofo.  

 O revestimento cerâmico (azulejo) será instalado nas 

alturas do pé direito dos banheiros.  

PINTURA: 
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Todas as superfícies, antes do início da pintura deverão 

estar limpas e enxutas, cada demão, a partir da segunda, só 

poderá ser aplicada quando a anterior estiver totalmente 

seca, sendo que o intervalo aproximado é de 24 horas. 

Serão adotadas as precauções necessárias afim de evitar 

respingos de tinta em partes destinadas como vidros, 

ferragens, pisos, e etc. A pintura externa será executada 

com uma demão de selador e após duas demãos de tinta 

acrílica de cor a definir. Nas paredes internas primeiramente 

será aplicada massa corrida, e logo após será executada 

com uma demão de selador e duas demãos de tinta acrílica 

na cor clara. 

As cores serão definidas pela fiscalização.  

 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: 

Deverão ser feitas novas caixas de passagem, os locais 

estarão definidos em projeto. As novas ligações deverão 

ter seu esgotamento em fossa séptica existente. A 

instalação hidráulica deverá ser realizada bem como a 

instalação dos objetos hidráulicos. A rede de alimentação 

deverá ser sequente a existente e também ficará a cargo da 

mão de obra contratada. 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 

Deverá seguir a locação dos pontos, a colocação dos 

quadros e a fiação descritos em projeto. 

Os materiais deverão seguir as normas vigentes, bem 

como a execução por parte do profissional contratado.  
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A energia usada pela empresa deverá ser fornecida por 

padrão existente, que após a conclusão da obra deverá ser 

entregue para a prefeitura.  

CONSIDERAÇÕES: 

Caso a empresa seja notificada a refazer algum serviço, 

o mesmo deverá ser realizado sem compensação financeira a 

mesma.  

Canteiro de obra:  

As instalações provisórias de energia e água serão de 

responsabilidade da empresa. Antes do início das obras, a 

mesma deverá instalar em canteiro o padrão de energia. O 

cavalete de água existente poderá ser usado. A empresa 

contratada deverá cadastrar a ligação no SMAE, sendo que 

será de sua responsabilidade durante todo o período de 

execução da obra.  

Os entulhos gerados pela obra jamais poderão ser 

despejados em logradouro público. Caso a empresa 

necessite tirar do canteiro algum material ou detrito, 

deverá colocar uma caçamba, locada na via em local 

indicado pela fiscalização.  

Demais parâmetros de funcionamento deverão seguir os 

códigos de postura e de obras municipal. 

 

Placa de Obra:  

A placa de obra deverá seguir os padrões definidos 

pela administração. Deverá ser fixada em local visível e sem 

obstruções de vista. Caso seja colocada em algum local 
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com vegetação alta, a mesma deverá ser retirada para a 

desobstrução visual da placa.  

Abaixo segue o padrão visual da placa: 

 

Figura 1 - MODELO DE PLACA DE OBRA 

Os serviços não poderão ser iniciados enquanto não houver 

sido instalada a placa de obra.  

Fiscalização 

A fiscalização será realizada pelo setor de engenharia do 

município.  

A empresa deverá possuir em canteiro de obra um caderno 

de acompanhamento. Este caderno deverá conter todas as 

atividades executadas pela empresa, de maneira cronológica 

e datada. Antes de cada medição, o caderno de obra deverá 

ser vistoriado e vistado pela fiscalização.  

Caberá a fiscalização aprovar ou reprovar os serviços 

executados e definir todos os parâmetros de obra.  
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Caso a empresa deseje alterar algum objeto de obra, 

deverá encaminhar um ofício assinado pelo responsável 

encaminhado a fiscalização pedindo a aprovação da mudança 

solicitada.  

Medições 

Serão realizadas no período de 15 dias. Apenas serão 

medidos os itens de obra que estejam realizados no 

canteiro. 

Poderão haver medições de serviços executados de maneira 

parcial (a medição se dará referente a quantidade parcial do 

serviço executado), caso seja considerado pela fiscalização.  

Caso a empresa deseje uma medição entre os períodos pré-

definidos deverá encaminhar um ofício com o pedido para a 

fiscalização municipal.  

Segurança 

Todos os funcionários envolvidos na obra deverão estar 

devidamente equipados com EPI’s. Caso seja constatado que 

algum funcionário não esteja devidamente protegido, a obra 

será interrompida de maneira imediata.  

Os itens de proteção são: Botas em bom estado de 

conservação, luvas que possam proteger de impactos e 

lançamento de detritos, óculos de proteção e capacetes 

(este quando indicado pela fiscalização). Também poderão 

ser exigidos coletes e caneleiras. Os operadores de 

máquinas deverão ter proteção nos ouvidos devido aos 

ruídos causados pelas máquinas.  
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Sinalização de obra 

A prefeitura poderá ceder cavaletes, cones ou outro 

dispositivo de interdição de trânsito, ficando a cargo da 

empresa contratada instalar e retirar tais dispositivos das 

vias.  

Caso o canteiro não esteja sinalizado ou a via interditada, 

quando houver essa necessidade, a obra deverá ser 

paralisada, só retornando após a sinalização ou interdição 

da mesma.  

Evolução de obra 

A obra deverá seguir os prazos citados em cronograma 

físico-financeiro. Caso a fiscalização aponte algum atraso, 

deverá advertir a empresa executora, após a terceira 

advertência, será protocolado no setor jurídico o pedido 

para rompimento unilateral de contrato.  

A empresa poderá recorrer a cada advertência. A 

justificativa será analisada pela fiscalização municipal.  

Conteúdo de projeto 

Fazem parte deste projeto executivo: 01 via de memorial 

descritivo, 01 via de planilha orçamentária e complementos, 

01 via de cronograma físico-financeiro, 01 via de projetos 

impressos e 01 via de ART de projeto.  

A empresa deverá manter no canteiro de obras o1 via de 

cada item citado acima, excluindo a ART de fiscalização e 

acrescentando a ART de execução.  
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Considerações finais 

Todos os serviços executados em canteiro de obra são de 

responsabilidade da empresa, inclusive a limpeza do canteiro 

após a execução dos serviços. 

A obra será considerada entregue, após a medição final e a 

aprovação de todos os serviços executados. Será expedido 

o termo de entrega provisória e após seis meses o termo de 

recebimento permanente, caso a obra não tenha nenhum 

dano causado por má execução.  

Não serão medidos ou aprovados serviços realizados sem 

aprovação ou em desconformidade de projeto.  

 

        Araputanga, em 29 de Agosto de 2019.  

 

 

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR 

ENG. CIVIL – CREA 5065045506 

                                                 

 

JOEL MARINS DE CARVALHO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

mailto:engenharia@araputanga.mt.gov.br


 
       

 

17 
Rua Antenor Mamedes, nº 911, Fone/Fax (65) 3261-1736 

CEP: 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso 

e-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br 

 

Estado de Mato Grosso 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA 

SETOR DE ENGENHARIA - PROJETOS 

 

PLANILHAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:engenharia@araputanga.mt.gov.br


 
       

 

18 
Rua Antenor Mamedes, nº 911, Fone/Fax (65) 3261-1736 

CEP: 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso 

e-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br 

 

Estado de Mato Grosso 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA 

SETOR DE ENGENHARIA - PROJETOS 

 

mailto:engenharia@araputanga.mt.gov.br

