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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - MEDIÇÃO 10 

ANEXO 1 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

  

01 – Gradil lateral, mureta, brise fachada, calçada, 
pavimento de concreto. 

02 – Pavimento de concreto, meio fio, pintura 
fachada externa fundo. 

  

03 – Corrimão duplo, piso de granito das escadas. 04 – Grade de piso da entrada da garagem, 
pavimento de concreto. 

  

05 – Granito e corrimão duplo de escada, granito de 
fachada interna com inserte metálico, guarda-corpo. 06 – Portas metálicas e corta fogo das escadas. 
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07 – Marcenaria, armários dos quadros de energia. 08 – Portas de madeira semienterrado. 

  

09 – Portas pivotantes de madeira do auditório do 2º 
pavimento. 

10 – Portas dos elevadores com requadro de granito, 
sinalização de emergência. 

  

11 – Tanque o DML, porcelanato de piso e parede, 
esquadria de alumínio. 

12 – Divisórias “cegas” interior das salas, luminárias e 
evaporadoras. 
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13 – Divisórias de vidro duplo dos corredores, piso de 
granito, guarda-corpo, forro de gesso c/ pintura. 

14 – Poltronas auditório, revestimento acústico, 
luminárias, carpete de piso elevado. 

  

15 – Forro de gesso com pintura, grelhas de troca de 
ar, iluminação de emergência, luminárias, detectores. 

16 – Painel de revestimento, letreiro interno, balcão, 
piso de granito, esquadria de alumínio. 

  

17 – Letreiro da fachada, jardim externo, grade de 
piso, grama, acabamento de granito . 

18 – Painel de azulejo, piso elevado com carpete, 
luminárias, evaporadoras. 
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19 – Jardim interno, brise horizontal, esquadrias, 
guarda-corpo, acabamento de granito, divisórias. 20 – Jardim interno, brise horizontal. 

  

21 – Letreiro externo lateral, brise de fachada, 
pintura externa. 

20 – Jardim interno, guarda-corpo, divisórias de 
corredores, piso de granito, brise interno. 

 

Brasília, 20/09/2019. 


