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RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 24/09/2012 

 

CONTRATO Nº: 46/2011 

OBJETO:  Execução de obras de construção de E.D.I. na comunidade Bela Vista 

da Pichuna – 4ª CRE – Ilha do Governador – R.A. XX – AP3 

EMPRESA:  CLM Exatta Construções Ltda. 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 17/2011 

CONTRATO - TCMRJ N º: 40/000027/2012 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 07/005704/2011 

PT: 16.01.12.365.0317.1024 

PRAZO TOTAL: 240 dias corridos 

DATA DE INÍCIO : 21/12/2011 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 08/02/2013 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: 01/01/2012 a 24/06/2012 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 3.390.636,70 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 799.341,23 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 3.390.636,70 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON): R$ 0,00 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição  Etapa Período de Execução Valor R$ % 

2* 1ª intermediária - 0,00 0,00 

3 1ª complementar 25/06/2012 a 13/07/2012 254.156,43 7,5 

4** 2ª intermediária 14/07/2012 a 30/07/2012 207.119,51 6,1 

Total 2ª a 4ª medições 461.275,94 13,6 

Total acumulado (todas as medições) 799.341,23 23,57 

*  Informação da fiscalização, Anexo 5, Resposta da  SMH ao fax de visita, “item 1”; 

** A 4ª medição não foi enviada, ver item “3” letra  “c”. 
 
 
FISCAIS DA OBRA : Nome: Alis Galo Mendes 

Nome: Eliane Levy de Andrade 
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SITUAÇÃO :  

• Edital de CO nº 17/2011 (processo TCMRJ nº 40/5552/2011) – 

arquivado com recomendação em 28/11/2011. 

• Contrato nº 46/2011 (processo TCMRJ nº 40/0027/2012) – 

sobrestado na 2ª IGE para aguardo de remessa de Termo 

Aditivo contratual a ser elaborado pela SMH. 

 
 

Principais serviços a serem executados (Memorial De scritivo) 
 

A obra trata-se da construção de creche integrante do modelo E.D.I (Espaço de 

Desenvolvimento Infantil) criado pela Secretaria Municipal de Educação para atender até 

150 crianças com idades entre 06 meses e 06 anos. 

O projeto contempla edificação com 03 pavimentos, em concreto armado, equipada 

com refeitório, biblioteca, salas de atividades, sala de primeiros atendimentos, berçários e 

outras benfeitorias, totalizando uma área útil de aproximadamente 1.080 m².  

De forma geral, a obra se constituirá das seguintes frações: 

 

• Demolição das edificações existentes no terreno; 

• Execução de contenções de terreno; 

• Construção da edificação da E.D.I; 

• Urbanização do terreno da E.D.I. 

 

Resultados obtidos: 

 

1 - Pontos de diligência - Retrospectiva das visita s anteriores: 
 

Questionamento (1ª visita)  Análise 

01 - Questionamento (fl. 12):  Solicita-se o encaminhamento do Licenciamento Ambiental 
da obra a ser emitido pela SMAC, conforme previsto pelo Decreto Municipal                 
nº 28.329/2007, ou, caso este tenha sido dispensado, a Certidão de Dispensa de 
Licenciamento prevista na Resolução SMAC nº 453/2008. 

 

Resposta – Pendente de resposta. 

Análise  – Não 
Atendido.  
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02 - Questionamento (fl. 12):  Em relação à Licença Ambiental fornecida (anexo 7 da 1ª 
visita), solicita-se que a jurisdicionada explique a relação entre a atividade licenciada e 
o contrato 46/2011. 

 

Resposta – Pendente de resposta. 

1ª Análise  – Não 
Atendido. 

 

03 - Questionamento (fl. 12):  Solicita-se o envio, para conhecimento e análise, do estudo 
desenvolvido pela fiscalização para adequar o projeto da E.D.I. ao terreno onde será 
construída, explicitando e demonstrando as vantagens da nova alternativa a ser 
proposta. 

 

1ª Resposta :  Durante a 2ª visita às obras a fiscalização verbalmente explanou sobre as 
vantagens da alteração do projeto da E.D.I tentando melhor aproveitar a topografia do 
terreno. 

 

1ª Análise:  Foi enviado juntamente com o material de visita uma planta com as seções do 
terreno e cálculo da modificação do volume de terreno. A planta fornecida apresenta 
redução do volume de movimento de solo, demonstrando que a alteração de projeto 
otimizou os quantitativos orçados para este item. 

1ª Análise  – 
Atendido. 

 

04 - Questionamento (fl. 12):  Solicita-se à fiscalização que explique o motivo pelo qual 
foram medidos diversos serviços de carga e transporte de materiais à conta das 
contenções a realizar posto que elas estão em fase de reavaliação. 

 

Resposta – Não houve resposta. 

1ª Análise  – Não 
Atendido.  

 

05 - Questionamento (fl. 13):  Solicita-se justificar a quantidade notável de material 
considerado na memória de cálculo da 1ª medição (3.000 toneladas) a título da 
urbanização do empreendimento. 

 

Resposta – Não houve resposta. 

 

1ª Análise  - Não 
Atendido. 

 

06 - Questionamento (fl. 13):  Solicita-se o encaminhamento à esta Corte de Contas de 
todos os projetos executivos levados em consideração na 1ª medição realizada. 

 

1ª Resposta – Os projetos executivos atualizados estão inseridos em CD, em anexo. 

 

1ª Análise  – Os projetos foram enviado em DVD, porém, não ocorreu o envio dos projetos 
executivos de instalação de incêndio (SE25.40.0050(A) e SE25.40.0100(A)), de instalação 
de gás (SE25.45.0050(A) e SE25.45.0100(A)) e de rede lógica (SE25.70.0950(/) e 
SE25.70.0950(/)). 

1ª Análise  – 
Parcialmente 

Atendido.  
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2) 2ª Visita : Abrangência 2ªa 4ª medição 
 

2.1)  Execução Orçamentária 
 

Foram medidos R$ 461.275,94, representando 13,6% do total contratado, sendo a 2ª 

medição zerada. A medição 3 é referente a Etapa 1 complementar e a medição 4 é 

referente a Etapa 2 intermediária. 

 

Valores acumulados das medições até a Etapa 2 - Intermediária 

Etapa Valor (R$) Valor Acumulado (R$)  
1 intermediária 338.065,29 338.065,29 
1 intermediária 0 338.065,29 

1 complementar 254.156,43 592.221,72 
2 intermediária 207.119,51 799.341,23 

 

 

Comparação entre previsão e execução orçamentária 

Etapa Orçamento por 
medição (%) 

Execução 
por medição 

(%) 

Orçamento 
acumulado 

(%) 

Execução 
acumulada 

(%) 
1 547.084,03 592.221,72 16,14 17,47 

 

 

2.2) Execução 

 

As obras ficaram suspensas entre 01/01/2012 e 24/06/2012. Foi fornecido, pela 

fiscalização, cronograma atualizado das obras (anexo 02). 

A fiscalização enviou DVD com projetos executivos e cópia dos Manifestos de 

Resíduos, tendo ocorrido arquivamento dos mesmos entre os papéis de trabalho desta 2ª 

visita. 

A fiscalização informou que os projetos sofreram alterações e que os devidos 

ajustes estão sendo levantados e serão contemplados em uma rerratificação  a ser 

aprovada. 
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Foi analisado o preenchimento do Boletim Diário de Obras e verificou-se que 

faltam: indicação da localização da obra, R.A. (região administrativa), A.P. (área de 

planejamento) e horário de início e término da jornada de trabalho. 

Ocorreu avanço nas obras em algumas etapas anteriormente visitadas, bem como 

a conclusão de alguns serviços. 

Foi verificada “in loco” a execução de diversos serviços, conforme registro 

fotográfico a seguir. 

 

 

Atualização de locais visitados anteriormente 
 
 
 
 

1ª visita – 11/06/2012   2ª visita – 24/09/2012  
  

 

  

Figura 01  – Barracão de obras visto da parte 
superior do terreno.  

Figura 02 – Obra vista da parte superior do 
imóvel. 
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1ª visita – 11/06/2012   2ª visita – 24/09/2012  
  

 
 

  

Figura 03  – Ilustração da topografia irregular do 
terreno, visto de frente. 

 
Figura 04 –. Quase todo o antigo muro de arrimo 
foi demolido e transportado para o bota-fora. 

 
 
 
 

1ª visita – 11/06/2012   2ª visita – 24/09/2012  
  

 

 

  

Figura 05  – Fundos do terreno em vizinhança com 
moradias locais. 

 
Figura 06 – A parte mais alta do imóvel foi limpa. 
Iniciou-se, no local, as obras de estrutura do futuro 
2º pavimento. 
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1ª visita – 11//06/2012   2ª visita – 24/09/2012  
  

 

 

  

Figura 07  – Edificação remanescente a demolir.  

Figura 08 –.A edificação remanescente foi 
demolida, no local está depositado o material de 
escavação dos blocos de fundação do pavimento 
térreo. 

 
 
 
 

1ª visita – 11/06/2012   2ª visita – 24/09/2012  
  

 

  

Figura 09  – Foto do local antes da obra, obtida 
por meio do programa “Google Maps” com 
coordenadas 22º47’14.54’’S 43º10’30.19’’W. 

 
Figura 10  –.Foto do fechamento com tapume da 
frente da obra. 
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1ª visita –11/06/2012   2ª visita – 24/09/2012  
  

 

  

Figura 11  – Foto do local antes da obra. Observar 
terreno relativamente livre 

 
Figura 12  – O local está desimpedido para a 
continuidade das obras. A foto mostra a placa de 
obra. 

 
 
 

Fotos da visita – Novos serviços 
 
 
 

2ª visita – 24/09/2012   2ª visita – 24/09/2012  
  

 

 

  

Figura 13  – As fundações (estacas metálicas) do 
pavimento térreo e do 2º pavimento estão 
executadas, assim como os blocos de fundação. 

 
Figura 14  – As cintas do pavimento térreo foram 
parcialmente escavadas, mas ainda não foram 
executadas. 
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2ª visita – 24/09/2012   2ª visita – 24/09/2012  
  

 

 

  

Figura 15  – Escada de acesso provisório ao 2º 
pavimento, localizada do lado direito do imóvel. 
Parte remanescente do muro de arrimo (debaixo 
da lona preta) ainda não foi demolido. 

 
Figura 16  – Laje treliçada, ausente no orçamento 
original, sendo executada no 2º pavimento. 

 
 
 
 

2ª visita – 24/09/2012  
 

 

Figura 17  – Fundação e vigas do piso do 2º 
pavimento, serviços executados. Laje treliçada em 
execução. 
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2.3) Resumo de Memória de Cálculo e análise de medição 

 

Resumo da 3ª Medição 

Sistema / Subsistema Valor medido 
(R$) 

Participação na medição 
(%) 

Edificações 57.728,88 22,71 

Lazer / Paisagismo 159.450,36 62,74 

Serviços Técnicos 36.977,19 14,55 

Total 254.156,43  100 
 

 

2.3.1– Foi analisada, por amostragem, a 3ª medição entregue pela fiscalização (a 4ª 

medição, observada em análise ao relatório Fincon, não foi fornecida), sendo realizadas 

as seguintes observações: 

 

2.3.1.1 – Em “Urbanização” foi observada a medição de 1.404,00 t de material 

referentes ao serviço de carga manual e descarga mecânica, item código 

TC10.05.0150(/). A seguir, todo o quantitativo citado foi novamente medido no item de 

carga e descarga mecânica. Sem prejuízo do questionamento já realizado na 1ª visita 

(item 9e. fl. 13), não foi observado nesta 2ª visita qualquer obstáculo à entrada de 

caminhão basculante que justificasse a necessidade de carga manual de todo o material a 

ser destinado a bota fora, descarga e posterior recarga mecânica. Solicita-se que a 

fiscalização justifique o procedimento utilizado e promova as devidas correções. 

 

2.3.1.2 – Em “Urbanização” foi observada a medição de 17.040,00 t.dam de material 

referentes ao serviço de transporte horizontal de material a granel em carrinho de mão, 

porém conforme explanado no item anterior, não foi observado nenhum impedimento para 

a retirada de material de bota fora via caminhão basculante, não sendo justificada a 

utilização de carrinho de mão por 10dam (100 metros) nos quantitativos apresentados. 
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Foto retirada na 1ª visita mostrando que um veículo  tipo caminhão caçamba poderia entrar pelo 

portão da obra. A obra possui frente para a Av. Dr.  Agenor Almeida de Loyola. 
 

 

2.3.1.3 – Em “Urbanização” foi observada a medição de 105.200,00 t.Km de material 

referentes ao serviço de transporte de carga de qualquer natureza em caminhão 

basculante de 8t, item código TC05.05.0350(/). Sem prejuízo do questionamento já 

realizado na 1ª visita (item 9e. fl. 13), verifica-se, conforme Manifestos de Resíduos, que o 

volume transportado em cada viagem é de 15m3 (≈ 25 toneladas). Solicita-se que a 

jurisdicionada promova a revisão da medição de transporte de carga de qualquer 

natureza, utilizando item com veículo de capacidade mais próxima da efetivamente 

utilizada nas obras. A revisão das escavações irá influenciar a disposição final de 

materiais, item código TC10.05.0700(/). 
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2.3.1.4 – Em “Demolições” foi observada a medição de 118,24 t.Km de material 

referentes ao serviço de transporte de carga de qualquer natureza em dumper1 de 18HP, 

item código TC05.05.0900(/). Conforme explanado nos itens anteriores, a obra possui 

fachada voltada para logradouro público, não sendo coerente a utilização de dumper por 

5Km de transporte interno (incompatível com as dimensões das obras). Solicita-se a 

revisão dos transportes de demolição com a exclusão deste item. 

 

 
Exemplo de um dumper em ação (foto disponível em 

http://www.gammacobra.com.br/dumper.htm).  
 

 
Imagem mostrando a Av. Dr. Agenor Almeida de Loyola  mostrando que pode ser realizado 

acesso de veículos de maior porte como caminhões ca çamba (as construções à esquerda, sobre a 
via de pedestre,  já foram demolidas antes da 2ª vi sita). 

 

                                                           
1 É um veículo especialmente projetado para transporte e movimentação de materiais na construção civil, agricultura, 
indústria, serviços públicos etc. Possui dimensões reduzidas sendo utilizado geralmente em transporte e descarga de 
concreto liquido, em movimentação de Áridos (areia, pedra , etc.), em coleta de entulho, em transporte de materiais e 
insumos em geral e em enchimento de moldes/alicerces. 

Local das obras visitadas 
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2.3.1.5 – Em “Demolições” foi observada a medição de 118,24 t.dam de material 

referentes ao serviço de transporte horizontal de material a granel em carrinho de mão, 

porém conforme explanado no item anterior, não foi observado nenhum impedimento para 

a retirada de material de bota fora via caminhão basculante, não sendo justificada a 

utilização de carrinho de mão por 10dam (100 metros) nos quantitativos apresentados. 

 

2.3.1.6 – Em “EDI Bela Vista da Pichuna” foi observada a ausência de item de laje 

treliçada. Foi observada a execução deste tipo de laje no 2º pavimento da creche. Deverá 

ser verificado nas próximas medições se consta readequação (Termo Aditivo) que inclui o 

referido item. 

 

3)  Observações 
 

a) O Relatório Fincon registra empenhamento integral das despesas de 

R$3.390.636,70. 

b) O cronograma físico-financeiro registra previsão de conclusão das obras em 

08/02/2013. 

c) A fiscalização enviou memorando H/COB/GE I nº 97/2012 (Anexo 6), de 04 de 

outubro de 2012, informando que, “devido à necessidade de correções a serem 

realizadas na memória de cálculo da 4ª medição, em função de acertos de 

quantidades de alguns itens após os levantamentos feitos para a 1ª proposta 

de modificação de serviços e quantidades, tal medição e sua respectiva 

memória de cálculo estão sendo revisadas e serão entregues na próxima visita 

da Corte de Contas”. A 4ª medição, portanto, será analisada na próxima visita 

técnica as obras. 

 

4)  Recomendações 
 

a) Recomenda-se que a jurisdicionada atente para o preenchimento completo do 

diário de obras conforme Resolução SMO nº 169/80. 
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b) Solicita-se a apresentação de licenciamento da obra expedida pela Secretaria 

Municipal de Urbanismo – SMU, conforme dispõe o Plano Diretor desta 

municipalidade – Lei Complementar nº 111/2011, art. 57, I , VII, X e § 4º, e          

art. 58, I)2. 

c) A memória de cálculo da 3ª medição apresenta-se demasiadamente resumida, 

dificultando a aferição dos quantitativos medidos. Solicita-se que em futuros envios 

de documentação, as memórias de cálculo tragam mais informações apontando 

locais e referências que permitam a conferência dos valores medidos. 

 

5)  Conclusão 
 

Uma vez que restam 76,43% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do 

presente ao Sr.Conselheiro Relator Antônio Carlos Flores de Moraes, para ciência do 

verificado e envio, através de ofício em apartado, de cópia do relatório, para que a SMH 

se pronuncie quanto às inconsistências observadas nos 2.3.1.1 a 2.3.1.6, quanto aos 

questionamentos pendentes de resposta da 1ª visita (item 1) e para que adote as 

recomendações apontadas no item 4, devendo a 4a medição das obras ser encaminhada 

para análise na próxima visita técnica, conforme observação, item “3” letra “c”. 

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 

3ª visita às obras. 

 

2ª IGE, 05 de outubro de 2012. 

 
 
 

Rondiney Bonin Ferreira Airton Mendes Rebello 
Engenheiro Técnico de Controle Externo 

Matrícula 40/901.660 Matrícula 40/901.238 
 

                                                           
2 Art. 57 – Dependem de licença: 

I. A execução de toda a obra de construção, reconstrução total ou parcial, modificação, modificação de uso, acréscimo, 
reforma e conserto de edificações em geral, marquises e muros, contenção do solo e drenagem; 

VII.  as obras de engenharia em geral;  
X. as obras públicas; (...) 
§4º -  A execução de obras pelo Poder Público federal, estadual e municipal está sujeita à aprovação, licença e fiscalização. 
 
 

Art. 58 –  A expedição da licença será condicionada: 
I.    ao atendimento no projeto de adequação de uso, dos índices e parâmetros urbanísticos e edilícios; 


