
Nonoai, 11 de abril de 2016. 

 

Relatório de solicitação de serviço 

 

Obra: Construção Quadra Poliesportiva 

Local: Rua Travessa João de Deus  - Nonoai/RS 

Conforme solicitação, e, para melhoria da aparência da obra para a 

realização da feira Exponay no final do mês de maio, se faz necessário a 

realização de alguns serviços como o reboco de toda parte da frente do ginásio 

que é voltada para a Rua Travessa João de Deus, que deve ser rebocada, isto 

é passado um chapisco, emboço para regularização das imperfeições existentes 

na estrutura, estes acabamentos irão revestir paredes em alvenaria e a parte de 

estrutura de concreto que é composta por vigas e pilares nesta parte externa, 

mais as platibandas, frontais que darão uma presença melhor ao local, o emboço 

terá uma espessura variando de 1,5cm a aproximadamente 5cm em alguns 

lugares para o cálculo deste utilizei um parâmetro com a média entre estas duas 

medidas temos uma espessura média de 3,25cm, este após o emboço receberá 

o reboco como massa fina para deixar uma parede perfeita e lisa, bem como os 

pilares que são peça na estrutura da frente do ginásio. As janelas existentes 

nestas áreas deverão ser requadradas. Na parte interna em frente as 

arquibancadas nos dois lados, deverá ser executado o reboco das paredes que 

fazem frente as mesmas até o início do primeiro degrau a partir de 1,13m de 

altura, o mesmo na frente do palco. Todas as escadas laterais as arquibancadas 

deverão receber acabamentos como reboco e contrapiso.   

Fazer o contrapiso na entrada na parte externa da obra e na parte interna, 

na entrada até alcançar o início do piso da quadra, o contrapiso terá uma 

espessura de 5cm. 

O quantitativo destes serviços e valores está em planilha anexa. 
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