TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Serviço de Projetos e Planejamento

RELATÓRIO – MEDIÇÃO 1º ADITIVO
OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE COLOMBO.
CONTRATADA: VENTO NORDESTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO
LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da Reforma do
Fórum Trabalhista de Colombo, objeto do Contrato Nº 34/2014, PO 29/2014, com efeitos através do
despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam
o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados
pela Contratada, no período de 22/08/2014 até 01/09/2014.
Esta medição do 1º Aditivo atingiu o valor de R$ 5.076,33 (cinco mil e setenta e seis reais e
trinta e três centavos), que corresponde a um percentual de 100% para esta medição. Portanto a
medição do 1º Aditivo foi executada de acordo com o previsto no cronograma.

I. ITENS ADITIVADOS EXISTENTES NA PLANILHA
2. DEMOLIÇÃO
2.1 Caçambas para entulho comum – locação – capacidade mínima 5 metros cúbicos: foram
utilizadas caçambas para a remoção do material proveniente da remoção da cobertura vegetal.
Sendo medido, portanto, 100% do total previsto para o 1º Aditivo (figura 01).

8. SOLEIRAS:
8.2. Soleiras: soleira aplicada na 1º Vara corresponde a 100% do total previsto para este item no 1º
Aditivo.

13. PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS:
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13.1.1 Limpeza manual para cobertura vegetal: foram considerados como concluídos 100% deste
item, referente ao 1º Aditivo.
13.2. Rampa de acesso: Os itens 13.2.1 e 13.2.4 - lastro de brita e piso em concreto para confecção
da calçada - foram medidos 100% do total previsto no 1º Aditivo. (figura 2)

SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS
1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Foram instalados os eletrodutos flexíveis corrugados de 3/4" e de 1”, bem como os eletrodutos de
PVC rígido de 3/4" e de 1”, para instalação dos condutores. Foram instalados ainda os conduletes de
liga de alumínio fundido de 3/4" e de 1”. Foi concluído, portanto 100% do total previsto para este item
da planilha do 1º Aditivo.

4. CONDUTORES
Foi executado o cabeamento de 2,5mm² e 4,0mm² para rede elétrica comum e de iluminação,
conforme previsto para este 1º aditivo. Foram utilizadas as cores padrão do TRT: amarelo (fase
iluminação), cinza (retorno iluminação), branco (fase rede comum), preto (fase rede ar-condicionado),
azul claro (neutro rede comum), verde (aterramento). Foi concluído, portanto 100% do total previsto
para este item da planilha do 1º Aditivo.

9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LÓGICA E ELÉTRICA
Foi executada na totalidade a retirada dos materiais elétricos, bem como a reinstalação de circuitos
elétricos e alteração de comandos de luminárias, conforme previsto. Foi concluído, portanto 100% do
total previsto para este item da planilha do 1º Aditivo.

II. ITENS ADITIVADOS NÃO EXISTENTES NA PLANILHA
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II.1. Tampa de concreto: foi instalada tampa de concreto na calçada, portanto foram concluídos 100%
do total previsto para este item da planilha do 1º Aditivo. (figura 3)

III. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando-se que os serviços incluídos nesta medição do 1º Aditivo, foram executados de
acordo com o especificado e de acordo com os percentuais levantados conforme planilha em anexo,
a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente a esta medição.

IV. DOS ANEXOS
•

Relatório fotográfico do 1º Aditivo

•

Planilha da medição do 1º Aditivo

•

Certidão da medição do 1º Aditivo

Curitiba, 10 de setembro de 2014.

_________________________
Cláudia Dal Piva

_______________________
Regina Ciscato de Lima

Membro

Membro

_________________________
Gilberto Ditzel
Membro

_________________________
Anadélia Trentini Campara
Membro

_________________________
Sandro Pohl Silva
Membro
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