TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Serviço de Administração de Obras

RELATÓRIO – 1ª MEDIÇÃO – ADITIVO 1
OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA E PINTURA EXTERNA DO
F.T. DE UMUARAMA
CONTRATADA: CONSTRUTORA PLANINGÁ LTDA - ME

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da
Reforma da Cobertura e Pintura Externa do F.T. de Umuarama, objeto do
Contrato Nº 45/2014, PO 024/2014, 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, relativos ao aditivo 1 ao contrato 045/2014, no
período de 15/11/2014 até 15/12/2014.
Esta 1ª medição da planilha de aditivo nº1 atingiu o valor de R$ 7.366,51
(sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos), que
corresponde a um percentual de 100% para a medição e 100% acumulado.

I. SERVIÇOS EXECUTADOS
I.1. PINTURAS EM ESQUADRIAS DE FERRO.
Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100%, com acumulado
de 100%. Correspondendo à execução dos seguintes serviços:
Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de água – Janelas e portas de
ferro: A porta de acesso à garagem e a porta de acesso à lavanderia receberam
limpeza com jato de alta pressão de água, como preparo para a pintura. O mesmo
aconteceu com todas as janelas do imóvel.
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Pintura esmalte fosco - Janelas e Portas de ferro: A porta de acesso à garagem e a
porta de acesso à lavanderia receberam 2 demãos de pintura esmalte sintético.
Todas as janelas do imóvel receberam, também, 2 demãos de pintura esmalte
sintético (figuras 01C a 04C).
R$ 2.108,42 na etapa (100% do total em
Total financeiro executado no item planilha)
PINTURAS EM ESQUADRIAS DE
FERRO
R$ 2.108,42 acumulado (100% do total em
planilha)

I.2. PINTURAS EM GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS
Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100%, com acumulado
de 100%. Correspondendo à execução dos seguintes serviços:
Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de água – Guarda-corpos e
corrimãos: Os corrimãos e guarda-corpos da rampa e da escada de acesso ao fórum
receberam limpeza com jato de alta pressão de água, como preparo para a pintura.
Pintura esmalte fosco - Guarda-corpos e corrimãos: Os corrimãos e guarda-corpos
da rampa e da escada de acesso ao fórum receberam 2 demãos de pintura esmalte
sintético (figuras 05C a 08C).
R$ 983,67 na etapa (100% do total em planilha)
Total financeiro executado no item
PINTURAS EM GUARDAR$ 983,67 acumulado (100% do total em
CORPOS E CORRIMÃOS:
planilha)

I.3 PINTURAS EM GRADIS E PORTÕES
Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100%, com acumulado
de 100%. Correspondendo à execução dos seguintes serviços:
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Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de água – Portão de ferro e gradis
em metalon: O portão basculante de acesso à garagem, seus pilares de sustentação
e os gradis de fechamento do terreno (metalon) receberam limpeza com jato de alta
pressão de água, como preparo para a pintura.
Pintura esmalte fosco - portão de ferro e gradis em metalon: O portão basculante de
acesso à garagem, seus pilares de sustentação e os gradis de fechamento do
terreno (metalon) receberam 2 demãos de pintura esmalte sintético (figuras 09C a
14C).
R$ 635,85 na etapa (100% do total em planilha)
Total financeiro executado no item
PINTURAS EM GRADIS E
R$ 635,85 acumulado (100% do total em
PORTÕES :
planilha)

I.4. PINTURAS EM OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS.
Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100%, com acumulado
de 100%. Correspondendo à execução dos seguintes serviços:
Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de água – Mastros das bandeiras e
protetores dos holofotes: Todos os mastros das bandeiras e os protetores dos
holofotes de luminárias receberam limpeza com jato de alta pressão de água, como
preparo para a pintura.
Pintura esmalte fosco – Mastros das bandeiras e protetores dos holofotes: Todos os
mastros das bandeiras e os protetores dos holofotes de luminárias receberam 2
demãos de pintura esmalte sintético (figuras 15C e 16C).
R$ 147,26 na etapa (100% do total em planilha)
Total financeiro executado no item
PINTURAS EM OUTROS
R$ 147,26 acumulado (100% do total em
ELEMENTOS METÁLICOS:
planilha)
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I.5. PINTURAS EM PISOS.
Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100%, com acumulado
de 100%. Correspondendo à execução dos seguintes serviços:
Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de água – Pisos externos: Toda a
área de piso externo (cimentado) demarcada em croqui (fornecido pela SEA),
receberam limpeza com jato de alta pressão de água, como preparo para a pintura.
Pintura esmalte fosco – Pisos externos: Toda a área de piso externo (cimentado)
demarcada em croqui (fornecido pela SEA), receberam 2 demãos de pintura com
aplicação de tinta própria para piso (figuras 17C a 20C).
R$ 3.240,52 na etapa (100% do total em
Total financeiro executado no item
planilha)
PINTURAS EM PISOS:
R$ 3.240,52 acumulado (100% do total em
planilha)

I.6. PINTURAS EM ESCADAS.
Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100%, com acumulado
de 100%. Correspondendo à execução dos seguintes serviços:
Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de água – Escada de concreto: A
escada de acesso ao fórum e seus respectivos pisos de sinalização de alerta,
receberam limpeza com jato de alta pressão de água, como preparo para a pintura.
Pintura esmalte fosco – Escada de concreto: A escada de acesso ao fórum e seus
respectivos pisos de sinalização de alerta, receberam 2 demãos de pintura com
aplicação de tinta própria para piso (figuras 21C e 22C).
R$ 250,79 na etapa (100% do total em planilha)
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Total financeiro executado no item
R$ 250,79 acumulado (100% do total em
PINTURAS EM ESCADAS :
planilha)

II. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando-se que os serviços incluídos nesta medição do 1º Termo aditivo
foram executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais
levantados na planilha em anexo, essa comissão não vê óbice quanto ao pagamento
do total previsto em planilha, vez que todos os serviços relativos ao contrato
encontram-se finalizados.

III. DOS ANEXOS
•

Relatório fotográfico;

•

Planilha da medição;

Curitiba, 17 de dezembro de 2014.

_________________________
Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

_______________________
Carlos Henrique Siwek
Membro

_________________________
Kelvi Leandro da Silva
Membro
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