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RELATÓRIO DE MEDIÇÃO – PO 23/2014
INTERVENÇÃO NA VDT DE UNIÃO DA VITÓRIA
Resumo financeiro
Valor Contratado
Valor total executado
Percentual executado (acumulado)

R$ 67.350,00
R$ 65.302,12
96,00%

Demolição de cobertura de telha cerâmica - mão de obra. Item utilizado para
completa remoção das telhas cerâmicas existentes, para posterior ajuste do madeiramento e
recomposição do telhado com telhas de fibrocimento 6 mm
. Item executado em 100% do
previsto.
Cobertura com telha de fibrocimento uma água, perfil ondulado, e = 6 mm,
altura 125 mm, largura útil 1.020 mm e largura nominal 1.064 mm,
inclinação 27%. Item executado em 100% do previsto, para recomposição do telhado.
Limpeza geral da edificação. Item executado em 100% do previsto para promover
limpeza da laje, após remoção das telhas, recolhendo entulhos e lixos diversos e, ao final da
obra, executar limpeza fina das partes envolvidas diretamente na obra.
Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento. Inicialmente
este item foi previsto para realizar abertura no muro, de modo a permitir o escoamento de
líquidos pluviais, porém, no decorrer da obra percebeu-se que o problema na seria solucionado
com a intervenção sugerida, sendo necessária ligação de um tubo que promova do
escoamento diretamente para a rua. O acúmulo de água, por ser uma fina lâmina d’água, não
oferece transtornos importantes, por isso poderá ser executado numa próxima intervenção.
Item glosado integralmente. Previsto 0,20 m² Medido 0,00 m².
Rufo de chapa de aço galvanizado nº 24 desenvolvimento 33 cm. Item
utilizado, conforme previsto, para promover a vedação dos encontros das telhas de lados
opostos, na cumeeira do telhado.

Remoção de louças sanitárias. Este item fora previsto pra remover o vaso do
gabinete do juiz titular, que apresentava escoamento diagnosticar e solucionar possível
entupimento parcial, porém o problema acabou por ser solucionado pelos colegas da seção de
conservação, razão pela qual este item foi totalmente grosado.
Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com três demãos, sem
massa corrida. Item executado com pequeno redução em relação a estimativa.
Inicialmente se previu o quantitativo de 1595,00m², porém, na medição final apurou-se o
quantitativo de 1516,00 m², representando 95,3% do estimado.

Manta de subcobertura dupla face. Item instalado, conforme quantitativo previsto,
imediatamente abaixo das telhas, pois além de promover melhor conforto térmico, auxilia no
direcionamento de pontos e infiltração de porventura ocorram com o passar do tempo,
direcionando líquidos diretamente para a calha de escoamento.
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Pintura com tinta acrílica em piso de concreto, duas demãos, aplicada
com rolo de lã. Item previsto para pintura de toda área de calçamento externo. A
estimativa de 259,13 m² foi feita com base em projeto, porém na medição final feita “in loco”
este item apresentou pequena redução, tendo sido apurado 252,45m², que representa 97% do
que foi previsto.

Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demãos,
sem massa corrida. Item previsto e executado para repintura das esquadrias de madeira,
como portas, batentes e guarnições.

Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos. Item
previsto e executado para repintura das esquadrias
acesso ao estacionamento.

metálicas, como gradis e

portão de

Reservatório d'água cilíndrico de fibra de vidro capacidade 500 litros. Item
previsto e executado pra promover a substituição das caixas de fibrocimento outrora existentes,
que já apresentavam sinais de deterioração em razão tempo de uso.
Bacia sanitária de louça, com tampa e acessórios. Item previsto para substituição
no gabinete do juiz titular, caso houvesse necessidade, porém, o serviço já havia sido realizado
pelo pessoal da seção de conservação, razão pela qual este item fora integralmente grosado.
Estimado 01,00 unidade – Medido 0,00 unidade.

Caçamba para remoção de entulhos. Item utilizado, conforme previsto para
recolhimento e destinação final aos entulhos gerados por ocasião da obra.
Proteção de áreas com lona plástica. Item utilizado, conforme previsto para
promover a proteção das áreas envolvidas diretamente na obra e das partes indireta, onde
houve necessidade.
Tabela de Prazos
Data de envio da nota de emprenho
Data prevista para início
Data de início
Prazo de execução (30 dias). Prazo previsto para término da execução.
Data da finalização da execução.

16/05/2014
24/05/2014
23/05/2014
23/06/2014
13/06/2014

Considerando que os serviços foram executados conforme as técnicas
adequadas e com os quantitativos aferidos pela fiscalização, dentro do prazo estipulado, não
vemos óbice ao pagamento da nota fiscal 629.

Curitiba, 15 de julho de 2014.

Fiscais de acompanhamento conforme estabelecido no art. 67 da lei 8666/93.
In verbis “Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante
da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.”

Paulo Roberto dos Santos
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José Luiz Cartolari

