
Conselho Federal de Enfermagem

Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe

Projeto 3D da nova sede 

A nova sede do Conselho regional de Enfermagem de Sergipe - Coren/SE
teve seu processo de construção iniciado em 2016, após a assinatura da 
Ordem de Serviço, pela atual presidente Drª Maria Cláudia Tavares de Mattos.

A empresa vencedora da licitação para construção foi a MKR 
Construtora LTDA.

A empresa vencedora da licitação para fiscalização da obra 
foi a empresa Digitalize e Construções LTDA. 

Obras 

Início - Março de 2016

Previsão de Término - 2017

Terreno localizado na
Rua Vila Cristina, 389
Bairro São José
Aracaju-SE

Percentual de Construção até Ago/2017

65%

SEDE COREN/SE

Arte 
Valéria G Bezerra

Jornalista Responsável



Fevereiro/2016

Assinatura da Ordem de  serviço para início da obra de construção

Em reunião especial, a presidente do Conselho Regional de Enfermagem de 
Sergipe – Coren/SE, Maria Cláudia Tavares de Mattos assinou a Ordem de 
Serviço para dar início à construção da nova sede do Regional Sergipe.
Aproveitando a Reunião Ordinária do Plenário, com a presença de todos os 
Conselheiros do Coren/SE e ainda, com os servidores da Casa e os 
representantes da empresa vencedora do Certame, a MKR Construções 
LTDA, de Aracaju, Kleuton Antônio Rabelo de Macedo e Jefferson Douglas de 
Lima, ambos engenheiros, foi dado o pontapé inicial para a realização deste 
pleito.
A nova sede será na rua Vila Cristina, bairro São José e a previsão de 
construção é de 14 meses, a partir do início da obra.

Comemoração juntamente com todos os servidores do
Coren/SE, em especial os que diretamente trabalharam
para essa concretização, como os membros da Comissão
Permanente de Licitação.

Evolução da Obra



Assinatura da Ordem de  serviço para início da obra de construção
Após assinatura da Ordem de Serviço para a construção da  nova sede do 
Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, pela conselheira presidente 
do Coren/SE, Maria Cláudia Tavares de Mattos, a empresa vencedora da 
licitação, MKR Construções LTDA deu início à obra após fazer os reparos no 
terreno. Mesmo num período chuvoso, as primeira ações são de ajustes de 
regularização do solo. Máquinas já estão no terreno realizando esses 
ajustes. 

Devido as chuvas foi necessária drenagem no terreno, até o início da obra 
propriamente.

Abril/Maio/2016

O início da
obra de construção, 
com drenagem do solo.

Evolução da Obra



Serviço de fundação para alicerces

Iniciando a fundação para implantação dos pilares de sustentação. 
Como o solo que sustenta o alicerce deve ser bastante resistente, as 
vezes, é necessário cavar para encontrar o ponto ideal. Isso para que 
seja resistente e não se deforme com o peso do edifício. 

Junho/Julho/2016

Fundação dos alicerces
do prédio.

Evolução da Obra



Julho/2016
Agosto/2016

O alicerce ou fundação, 
funciona segundo o mesmo 
princípio: trata-se de uma 
estrutura de ferro ou de 
concreto, colocada sob a 
terra para poder distribuir o 
peso do edifício por uma 
área maior do solo.

Evolução da Obra



Setembro/2016 Outubro/2016

 Depois de pronta a 
fundação, o próximo 
passo é apoiar sobre ela 
o esqueleto do prédio, 
feito com pilares de 
concreto e/ou  de aço.

Bases fixas e instalações de pilares

Evolução da Obra



Novembro/2016 Dezembro/2016

Obra em fase de elevação 
de   sapatas  e  out ros 
elementos estruturais, 
projetados para suportar 
cargas verticais. 

Evolução da Obra



Janeiro/2017 Fevereiro/2017

Crescimento de 
mais um andar e inicio do
reboco das paredes internas.

Crescimento de 
mais um andar e 

fechamento da 
laje, para a cobertura.

Evolução da Obra



Março/2017 Abril/2017

Tubulação para 
projeto elétrico.

Preparação para 
assentamento do piso.

Evolução da Obra



Maio/2017 Junho/2017

Preparação de
paredes para 

pinturas.

Evolução da Obra



Julho/2017 Agosto/2017

Revestimento externo 
e pinturas

Evolução da Obra



19 de Dezembro/2017

Finalizando a construção
Entregando o prédio 

Entregando a Obra
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