RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª MEDIÇÃO

OBRA: ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE NA VARA TRABALHISTA DE
MARECHAL CÂNDIDO RONDON
CONTRATADA: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ME
Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização das ADEQUAÇÕES
DIVERSAS NA VARA DO TRABALHO DE MARECHAL CANDIDO RONDON, objeto do Contrato Nº
95/2017, PO 67/2017, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa,
os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que
tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de
16/02/2018 até 15/03/2018 (segunda etapa).

SERVIÇOS

Figura 1 - Foram substituídas as louças / aparelhos sanitários, demolição de calçada para instalação de
ventilação esgoto
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Figura 2 - Substituição de vidros comuns, por vidro temperado, inclusive a colocação de baquetes.

Figura 3 - Execução de alvenaria, aterro, lastro de concreto, armação, grelha e tubo de drenagem.

Figura 4 - Complementação de calçada em concreto, instalação e pintura de piso podotátil externo. Pintura faixa
de demarcação em vaga especial.
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Figura 5 - Parede em gesso acartonado duplo na sala de audiência.

Figura 6 - Adaptação de balcão em gesso acartonado e tampo em granito.

Figura 7: Piso cerâmico e piso podotátil.

Figura 8: Execução de soleiras e rodapés.
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Figura 9: Vaso Sanitário acessível, assento, válvula de descarga, acabamento Benefit, Lavatório suspenso, barras
verticais no lavatório, barras no vaso, espelho, saboneteira, papeleiras, torneira presmatic, kit de emergência,
caixa sifonada, toalheiro tipo gancho e ponto de ventilação do esgoto.

Figura 10: Barras na porta do banheiro adaptado e instalação de bebedouro acessivel.
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Figura 11: Vaso Sanitário com caixa acoplada, assento, lavatório de coluna, espelho, saboneteira, papeleiras,
torneira presmatic, toalheiro tipo gancho e ponto de ventilação do esgoto.

Figura 12: Adaptação do forro nas áreas de intervenções. (entre sala de audiência e espera)

Figura 13: Fornecimento e instalação de porta da sala de audiência, banheiro. E recolocação da porta do arquivo.
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Figura 14: Recolocação da porta de madeira da fachada e fornecimento e instalação de vidros temperados com
baquetes.

Figura 15: Fornecimento e instalação de porta janela em alumínio com vidro comum na área de vivência. Porta
janela em vidro temperado na secretaria.

Figura 16: Fornecimento e instalação de corrimão e guarda corpo em rampa externa.
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Figura 17: Fornecimento e instalação de corrimão e guarda corpo em escadas.

Figura 18 - Azulejos no banheiro adaptado e no banheiro externo.
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Figura 19 - Pintura interna - sala de audiência e balcão de atendimento.

Figura 20 - Pintura interna - Parede onde foi retirado o cap e parede do arquivo onde houve intervenções.

Figura 21 - Pintura interna - Paredes escadas, onde foram substituídos e inseridos corrimãos.
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Figura 22 - Pintura externa - Paredes, porta arquivo e corrimãos e guarda corpos.

Figura 23 - Pintura externa - Paredes onde houve intervenções.

Figura 24 - Interruptor na sala de audiência.
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