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

Fiscalização Reforma FT São José dos Pinhais

RELATÓRIO – 9ª MEDIÇÃO
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM DA
JUSTIÇA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.
CONTRATADA: FORTALLEZA ENGCLIN LTDA.
Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM DA
JUSTIÇA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, objeto do Contrato Nº
4/2019, TP 01/2018, 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 26/10/2019 até 26/11/2019 (9 meses
após início de obra).
Esta 9ª medição da planilha contratual atingiu o valor de R$ 300.614,41
(Trezentos mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e um centavos), que
corresponde a um percentual de 11,21% para a medição e 80,06% acumulado.
Portanto, esta medição foi inferior ao previsto no cronograma vigente, o qual previa
para esta medição um percentual de 22,38% e 91,24% acumulado. Justifica-se tal
diferença, em virtude da necessidade de alteração do cronograma, visto que devido
a não desocupação de parte da edificação por parte do antigo proprietário, foi
necessário o início das obras pelas FASES 05, 06 e 07 (1ª e 2ª Varas do Trabalho).
A contratada apresentou em conjunto com esta medição um novo
cronograma, considerando o percentual executado nesta 9ª medição, e mantendo o
prazo final da obra.
A 9ª medição ocorreu 09 meses após a data de início, ou seja, em
26/11/2019.
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Fiscalização Reforma FT São José dos Pinhais
I. SERVIÇOS EXECUTADOS.
I.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS.
Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 10,00 %, com
acumulado de 90,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes
serviços:
Engenheiro ou arquiteto de obra - meio período: Durante toda a etapa, houve
acompanhamento de engenheiro civil residente.
Mestre de obras: Desde o início dos serviços e durante toda a etapa atuou em
período integral como mestre de obras o Sr. Célio Theis Junior.

R$ 21.779,13 na etapa (10,00 % do total em
Total financeiro executado no item
planilha)
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E
SERVIÇOS INICIAIS
R$ 196.012,16 acumulado (80,00% do total em
planilha)
I.2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
Foram executados os seguintes serviços:
Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, totalizando 106,00 m2.
Locação de andaime metálico tubular de encaixe, totalizando 100,00 m2.
R$ 1.443,42 na etapa (6,65% do total em
Total financeiro executado no item planilha)
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE
OBRAS
R$ 16.405,12 acumulado (75,59 % do total em
planilha)
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