
 A obra foi vistoriada no dia 25 de fevereiro por solicitação do prefeito municipal 
Sr. Sergio Ademir Kuhn. A obra está paralisada. A seguir será feito um relatório sucinto 
de cada prédio e o que está faltando para a conclusão do mesmo. 
 
Prédio Administrativo:  
Internamente falta: pintura das paredes, forro e aberturas; instalação dos equipamentos 
sanitários, divisórias e demais equipamentos em granitos (bancadas, lavatórios, etc). 
Instalação das lâmpadas e luminárias, tomadas. Colocação dos vidros nas aberturas. A 
fiação elétrica está instalada em algumas peças.  
Externamente falta: impermeabilização das calhas; pintura; colocação das cerâmicas 
10x10, instalação da iluminação externa, calçada em torno do prédio. Instalação do 
sistema de pára-raios e prevenção contra incêndio.  Fotos de 01 a 08.  
  
Prédio da Cozinha:  
Internamente falta: pintura do forro e abertura, instalação das portas; polimento do piso 
de granitina; instalação dos equipamentos sanitários, divisórias e demais equipamentos 
em granitos (bancadas, lavatórios, etc). Instalação elétrica, a colocação das lâmpadas e 
luminárias, tomadas. Colocação dos vidros nas aberturas. 
Externamente falta: pintura; colocação das cerâmicas 10x10, instalação da iluminação 
externa, calçada em torno do prédio. Bancada externa de granito. Falta a conclusão da 
instalação do gás. Calçadas. Instalação do sistema de pára-raios e prevenção contra 
incêndio. Fotos de 09 a 14.  
 
Prédio Berçário:  
Internamente falta: pintura das paredes, forro e abertura, instalação das portas; 
polimento do piso de granitina; instalação dos equipamentos sanitários, divisórias e 
demais equipamentos em granitos (bancadas, lavatórios, etc). Instalação elétrica, a 
colocação das lâmpadas e luminárias, tomadas; rodameio de madeira; bancadas e 
balcões em granito; armário e escaninhos em granito, divisórias em divilux; em algumas 
peças estão faltando às janelas. Colocação dos vidros nas aberturas.  
Externamente falta: pintura; colocação das cerâmicas 10x10, instalação da iluminação 
externa, calçada em torno do prédio, impermeabilização das calhas. Instalação do 
sistema de pára-raios e prevenção contra incêndio. Fotos de 15 a 20. 
 
Prédio Multiuso:  
Internamente falta: pintura das paredes, forro e abertura, instalação das portas; 
polimento do piso de granitina; instalação dos equipamentos sanitários, divisórias e 
demais equipamentos em granitos (bancadas, lavatórios, etc). Instalação elétrica e 
lógica, a colocação das lâmpadas e luminárias, tomadas; rodameio de madeira; bancadas 
e balcões em granito; armário e escaninhos em granito, divisórias em divilux; em 
algumas peças estão faltando às janelas. Colocação dos vidros nas aberturas.  
Externamente falta: pintura; colocação das cerâmicas 10x10, instalação da iluminação 
externa, calçada em torno do prédio, impermeabilização das calhas. Instalação do 
sistema de pára-raios e prevenção contra incêndio. Fotos de 21 a 28. 
  
Pátio coberto: Falta à execução do piso de granitina em algumas partes, falta o 
polimento em outras, falta à instalação elétrica, falta à colocação das aberturas, falta à 
colocação da grama sintética, falta à pintura, falta colocar as telhas de vidro. Fotos de 29 
a 31. 
 
 



Castelo d’água: Falta a colocação da caixa d’água, fazer a laje de fechamento e toda a 
instalação hidráulica e elétrica. Falta a pintura e colocação das aberturas. Foto 32. 
 
Anfiteatro e estacionamento: Falta a colocação do piso de concreto intertravado. Fotos 
33 e 34. 
 
Passarela: Falta a calçada e a iluminação, além da pintura. Fotos 34 e 36. 
 
Área externa: Falta a plantação de grama, falta o cercamento da escola com mourões e 
telas. Foto 37. 

 
 

Levantamento fotográfico: 
 
Bloco Administrativo: 
 
 

 
Foto 01. Foto da fachada do bloco administrativo. 
 
 

 
Foto 02. Hall de entrada do bloco administrativo. Piso de granitina polido. 



 
Foto 03. Luminárias e fiação instaladas em algumas peças do bloco administrativo.  
 

 
Foto 04. Algumas tomadas foram instaladas, em um das peças.  
 

 
Foto 05. Em todas as peças as aberturas foram instaladas, faltando à colocação dos 
vidros.  
 



 
Foto 06. As portas foram instaladas, com exceção das portas principais. O quadro de 
comando também foi instalado.  
 

 
Foto 07. Foto do banheiro do bloco administrativo, os dois estão em mesmas condições.  
 

 
Foto 08. Espera para instalação dos ventiladores de teto. 
 
Bloco da Cozinha: 
 



 
Foto 09. Foto da fachada interna do bloco da cozinha. 
 

 
Foto 10. Foto interna do bloco da cozinha. 
 

 
Foto 11. Foto interna do bloco da cozinha. 



 
Foto 12. Foto do piso de granitina que falta ser executado em algumas partes e polido 
no bloco da cozinha. 
 

 
Foto 13. Foto do banheiro dos funcionários no bloco da cozinha.  
 

 
Foto 14. Foto interna do bloco da cozinha. 
 
Bloco do Berçário: 
 



 
Foto 15.  Foto da sala de aula do bloco do berçário, falta polimento do piso de granitina, 
pintura, divisórias, etc. 

 
Foto 16.  Algumas janelas foram instaladas no bloco do berçário. 
 

 
Foto 17.  Foto da sala de aula, falta terminar o piso de granitina bloco do berçário. 



 
Foto 18. Foto do solário do bloco do berçário. 
 

 
Foto 19. Foto dos banheiros do bloco do berçário. 
 

 
Foto 20. Foto da parte interna do bloco multiuso inalterado. 
 
 
Bloco do Multiuso: 
 



 
Foto 21. Foto da parte interna do bloco multiuso. 
 

 
Foto 22. Foto da parte interna do bloco multiuso. 
 

 
Foto 23. Foto do solário do bloco multiuso. 



 
Foto 24. Foto da fachada interna do bloco multiuso. 
 

 
Foto 25. Foto da sala do bloco multiuso. 
 

 
Foto 26. Foto do banheiro do bloco multiuso. 
 
 



 
Foto 27. Foto dos banheiros PNDE’s e normal. 
 

 
Foto 28. Foto interna do banheiro do bloco multiuso. 
 
Pátio Coberto: 
 

 
Foto 29. Foto do pátio coberto. 



 
Foto 30. Foto da cobertura do pátio coberto. 
 

 
Foto 31. Fachada do pátio coberto, falta colocar as aberturas, cerâmicas, etc. 

 
 

Castelo d´água: 

 
Foto 32. Foto do castelo d’água. 
Anfiteatro e estacionamento: 



 
Foto 33. Foto do anfiteatro. 

 

 
Foto 34. Foto do pátio lateral e onde será feito o estacionamento. 

 
Passarela: 

 
Foto 35. Foto da passarela. 



 
Foto 36. Foto do contrapiso da passarela, falta fazer a granitina. 

 
Área externa: 

 
Foto 37. Foto da gralha de concreto e da falta de piso de granitina em um dos blocos. 
 
Entrada de luz: 

Foto38. Entrada de luz da escola. 
 
 

Selbach, 01 de março de 2013. 


