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

RELATÓRIO – MEDIÇÃO 2º 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 06/09/2014 até 17/09/2014.
A medição do 2º Aditivo atingiu o valor de R$ 9.508,96 (nove mil, quinhentos e oito reais e
noventas e seis centavos), que corresponde a um percentual de 96,17% do previsto para esta
medição. Portanto esta medição foi inferior em 3,83% ao previsto no cronograma contratual.

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 das demolições e escavações. Sendo
utilizados 100% do total previsto (figura 01).
2.4 Demolição do piso cerâmico: foram removidos os pisos cerâmicos do banheiro da edícula. Desta
forma, foram considerados executados 100% do valor referente a este item.
2.5 Demolições dos azulejos: foram removidos os pisos cerâmicos do banheiro da edícula, portanto
considerados executados 100% do valor referente a este item.

6. REVESTIMENTOS INTERNOS/EXTERNO
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6.2. Azulejos: as paredes do banheiro da edícula foram azulejadas, considerando 100% deste item
medido. (figura 02)

7. PISOS INTERNOS / EXTERNOS
7.1.

Regularização de Pisos Internos: foi executada a regularização do piso da edícula. Sendo

executados 100% deste item medido.
7.2. Pisos cerâmicos: foi executado o assentamento dos pisos cerâmicos no banheiro da edícula.
Desta forma, consideramos 100% deste item medido. (figura 02)

9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
9. Instalações hidrossanitárias: Os itens 9.1.2, 9.2.6 e 9.3.1 - ponto hidráulico, registro de gaveta e
esgoto secundário - previsto para as instalações do banheiro da edícula foi considerado totalmente
executado, portanto medidos 100% destes itens. (figura 03)

13. PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS
13.3.1 Gradil: Gradil de ferro com portão de abrir no estacionamento de 2º Vara instalado, portanto
100% do total previsto para este item. (figura 04)

14. PINTURAS:
14.5.1 Pinturas em Esquadrias metálicas: Pintura esmalte alto brilho para o gradil de ferro executada
100% do total previsto.

SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS
1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Foram instalados os eletrodutos de ferro zincado, bem como os conduletes previstos neste aditivo.
Observou-se a execução de 100% do item.
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4. CONDUTORES
Foi executado o cabeamento de 2,5mm² para instalação da iluminação externa e rede elétrica comum
e estabilizada. Foram utilizadas as cores padrão do TRT. Não foi instalado o condutor de 16 mm²
previsto no aditivo, em virtude de reavaliação por parte da equipe técnica do TRT, onde verificou-se
não ser necessária a instalação deste condutor. Foi observada a execução de 70,8% do item.

5. QUADROS ELÉTRICOS E ENTRADA DE ENERGIA
Foi instalado no quadro de distribuição de energia, para alimentação do circuito de iluminação
externa, um mini disjuntor monopolar de 20A. Foi observada a conclusão de 100% do item.

6. ILUMINAÇÃO / LÂMPADAS, REATORES E LUMINÁRIAS
Foram instalados projetores de iluminação externa nos fundos do imóvel, para melhorar a segurança
do mesmo. Observou-se a execução de 100% do item.,

7. INTERRUPTORES E TOMADAS
Foram instaladas as tomadas de parede em conduletes na área da 2ª VT de Colombo, conforme
previsto neste aditivo. Foram utilizadas tomadas miolo vermelho para rede estabilizada e miolo
branco para rede comum. Observou-se a execução de 100% do item.

8. CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA
Foram executados os pontos lógicos de cabeamento estruturado da área da 2º VT de Colombo,
conforme previsto neste aditivo. Foram utilizados conectores RJ45 cat.6 e cabeamento cor azul cat.6
da marca Nexans para estes pontos. Foram também instalados os patch cords previstos e executada
a certificação dos pontos lógicos. Observou-se a execução de 100% do item.

II. ITENS ADITIVADOS NÃO EXISTENTES NA PLANILHA
1. SERVIÇOS EXTERNOS
1.1. Estrutura metálica para instalação da concertina: Os itens 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 - suporte metálico
com formato em “y”, instalação dos perfis em “y” e o rufo instalado sob os suportes – foram 100%
executados e instalados, portanto foram medidos 100% do total da planilha. (figura 05)
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Total financeiro executado na
Medição do 2º Aditivo

R$ 9.508,96 na etapa (96,17% do total em
planilha)
R$ 9.508,96 acumulado (96,17% do total em
planilha)

III. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando-se que os serviços incluídos nesta medição do 2º 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

•

Planilha da medição do 2º Aditivo

•

Certidão da medição do 2º Aditivo

Curitiba, 20 de agosto 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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