TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - JACAREZINHO

RELATÓRIO – 2ª MEDIÇÃO
OBRA: ADEQUAÇÕES DA VARA DO TRABALHO DE JACAREZINHO CONTRATO 008/2018 - PO 78/2017.

CONTRATADA: CONSTRUTORA DOTTO LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da
obra de ADEQUAÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE JACAREZINHO, objeto do
Contrato Nº 008/2017 - PO 78/2017, 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 06/03/2018 (data de início da 2º
medição) até 04/04/2018.
Esta medição da planilha contratual atingiu o valor de R$ 125.520,17 (CENTO
E VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E DEZESSETE
CENTAVOS), que corresponde a um percentual de 51,35% para a medição e 100%
acumulado. Portanto, esta medição atendeu o cronograma proposto.

1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS.
Mestre de obras: Desde o início dos serviços e durante toda a etapa, a contratada
manteve na obra o mestre de obras. Assim, foi considerando 50% do total do item,
com acumulado de 100% do total do item medido.

R$ 9.884,17 na etapa (48,15% do total em
Total financeiro executado no item planilha).
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E
SERVIÇOS INICIAIS
R$ 20.527,77 acumulado (100% do total em
planilha).
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2. ADAPTAÇÃO DO SANITÁRIO DA SECRETÁRIA.
Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 43,78%, com acumulado
de 100%.
Foi feito contrapiso e assentamento do piso cerâmico. Foram fornecidos e
instalados, o lavatório e bacia adaptados, assentos, papeleira em metal,
saboneteira, dispenser de papel toalha, toalheiro tipo gancho, torneira automática,
espelho, barras de apoio cromadas verticais e horizontais e barra na porta do
banheiro. (Figura 1)

R$ 5.355,55 na etapa (43,78% do total em
Total financeiro executado no item planilha)
ADAPTAÇÃO SANITÁRIO
SECRETARIA
R$ 12.233,89 acumulado (100% do total em
planilha)

3. ADAPTAÇÃO SANITÁRIOS PÚBLICOS - MASCULINO E FEMININO
Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 6,74%, com acumulado
de 100%.
Foram instaladas papeleiras em metal cromado, saboneteiras de plástico para
sabonete líquido, dispenser para papel toalha, toalheiros tipo gancho e espelhos
cristal. Foram instaladas barras de apoio nas portas dos sanitários. (Figuras 2 e 3)

R$ 1.523,17, na etapa (6,74% do total em
Total financeiro executado no item planilha)
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ADAPTAÇÃO SANITÁRIOS

R$ 22.612.37 acumulado (100% do total em
planilha)

PUBLICOS

4. PISOS E ADAPTAÇÕES INTERNAS - HALL + SITE.
Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 58,27% com acumulado
de 100%.
A empresa contratou locação de caçamba para retirada de entulhos da obra, e
utilizou lonas plásticas para proteger e delimitar o canteiro. O local se manteve em
funcionamento durante a reforma.
Foram removidos os revestimentos de piso, rodapés e divisórias em chapas de
madeiras onde se localizava o antigo Site da secretaria.
As portas de madeira de acesso ao site, atendimento, sala de audiências, OAB e
sala dos oficiais de justiça foram retiradas para o assentamento do piso e três delas
foram reutilizadas.
Foram executadas paredes em gesso acartonado para fechamento do site. (Figura
4)
Foi construído novo balcão de atendimento, conforme a NBR 9050, em granito
polido andorinha com duas alturas sobre gesso acartonado e dois tubos de aço,
conforme projeto. (Figura 5)
O piso cerâmico foi assentado na recepção sobre contrapiso em argamassa e
instalado rodapé na recepção em poliuretano.
Foram instaladas duas portas novas em madeira para o atendimento e para o site.
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Piso podotátil em porcelanato, instalado na recepção demarcando o acesso da porta
de entrada ao balcão de atendimento e de alerta para a escada na secretaria.
(Figura 6)
Foi instalado o revestimento em manta de borracha com cola de contato e feita a
pintura no corrimão e guarda- corpo da rampa metálica, que trará acessibilidade à
secretaria da VT. (Figura 7)

R$ 27.749,16 na etapa (58,27% do total em
Total financeiro executado no item
planilha)
PISOS E ADAPTAÇÃOS
INTERNAS - HALL + SITE
R$ 47.329,46 acumulado (100% do total em
planilha)

5. SERVIÇOS EXTERNOS
Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 58,27% com acumulado
de 100%.
Foi executada a demolição do piso cerâmico existente nas duas entradas principais
da vara, para o assentamento de novo piso cerâmico antiderrapante e rodapé.
(Figura 8)
Instalada a soleira em granito cinza andorinha que estava faltando na porta de
entrada.
Foram instaladas as portas nos fundos do imóvel, em alumínio anodizado natural
tipo veneziana. (Figura 9)
A empresa contratada executou o meio-fio em trecho reto confeccionado em
concreto pré-fabricado para a calçada do imóvel. (Figura10)
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A empresa contratou locação de caçamba para retirada de entulhos remoção do
piso externo para a execução das rampas externas.
Para a execução das rampas externas, foi feita remoção de piso em cimento,
escavação manual de vala em lodo e colocação de tubo PVC e caixa de inspeção
para desvio de canalização de água pluvial.
As rampas externas foram confeccionadas em piso de concreto com armação em
tela soldada sobre alvenaria de blocos cerâmicos furados, com corrimãos metálicos
conforme NBR 9050. (Figura 11)
A empresa executou 124m² restantes de revitalização das calçadas internas, desta
forma constam desta medição 124m² de piso em concreto e 660kg de tala armada,
utilizada nos trabalhos de reparos das calçadas.

Total financeiro executado no item R$ 43.575,18 na etapa (45,19% do total em
planilha)
SERVIÇOS EXTERNOS
R$ 96.433,18 acumulado (100% do total em
planilha)

6. PINTURAS.
Todo o beiral em madeira do imóvel foi pintado em verniz sintético. (Figura 12)
Foi pintado o piso cimentado das rampas e calçadas internas. (Figura 13)
Foram executados os 296,65m² restantes de pinturas em muros. (Figura 14)
Foram executados os reparos em massa PVA de correção das paredes internas
para recebimento de pintura de acabamento nas áreas que não tinham sido pintadas
na 1ª medição.
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Foram executados os 421,32m² restantes de pintura em tinta acrílica nos ambientes
internos do imóvel. (Figura 15)
Foram executados os 232,65m² restantes de pintura em tinta acrílica nas fachadas
do imóvel. (Figura 16)
Total financeiro executado no item R$ 33.319,05 na etapa (80,91% do total em
planilha)
PINTURAS
R$ 41.179,44 acumulado (100% do total em
planilha)

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS
Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100% com acumulado
de 100%.
Foi executado rasgo na parede em alvenaria para a instalação dos eletrodutos.
Os interruptores dos banheiros foram substituídos por novos.
Foram instaladas novas luminárias de embutir nos três banheiros adaptados e
luminárias de sobrepor nos banheiros restantes.

Total financeiro executado no item R$ 2.677,12 na etapa (100% do total em
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E planilha)
LÓGICAS
R$ 2.677,12 acumulado (100% do total em
planilha)

8. LIMPEZA DA OBRA
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A empresa executou a limpeza com máquina de pressão de água, contemplando
uma limpeza completa no imóvel, considerando um percentual de 100% com
acumulado de 100% da planilha.
Total financeiro executado no item R$ 1.436,76 na etapa (100% do total em
planilha)
LIMPEZA DA OBRA
R$ 1.436,76 acumulado (100% do total em
planilha)
II. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando-se que os serviços incluídos nesta medição 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 à 2ª medição.
III. DOS ANEXOS
•

Relatório fotográfico;

•

Planilha da 2a medição;

Curitiba, 09 de maio de 2018.

_________________________
Anadélia Trentini Campara

_______________________
José Luiz Cartolari

Membro da Comissão de Fiscalização

Membro da Comissão de Fiscalização

_________________________
Regina Conceição Ciscato de Lima

_________________________
Cláudia Freda Soares Dal Piva

Membro da Comissão de Fiscalização

Membro da Comissão de Fiscalização
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