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RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 24/03/2011 

 

CONTRATO Nº: 97/2010 

OBJETO:  Construção do novo Hospital Municipal Paulino Werneck, Estrada do 

Galeão , 2920, Ilha do Governador 

EMPRESA:  Caenge S.A. Construção Administração e Engenharia 

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO:  Concorrência nº 13/10   

TCMRJ Nº:  40/1880/2008 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:  09/001.322/2010 

PT: 18.01.10.302.0306.1063 

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 540 dias corridos 

DATA DE INÍCIO  (memorando de início): 02/08/2010 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 23/01/2012 

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: Não há suspensão 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita): 305 dias 

VALOR TOTAL CONTRATADO: 29.394.062,62 

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): 9.614.940,52 

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): 25.954.957,49 

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON): 3.439.105,13 

MEDIÇÕES REALIZADAS: 

Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 

1ª 1ª Etapa 02/08/2010 à 01/09/2010 592.796,61 2,02 

2ª 2ª Etapa 01/09/2010 à 30/09/2010 729.744,28 2,48 

3ª 
3ª Etapa 

Intermediária 
01/10/2010 à 15/10/2010 3.149.959,50 10,72 

4ª 
3ª Etapa 

Complementar 
16/10/2010 à 30/10/2010 926.014,84 3,15 

5ª 4ª Etapa 31/10/2010 à 29/11/2010 775.580,12 2,64 

6ª 5ª Etapa 30/11/2010 à 29/12/2010 3.440.845,17 11,71 

7ª - - zero 0,00 

8ª 
6ª etapa 

complementar 
01/01/2011 à 28/01/2011 2.756.461,91 9,38 

9ª 7° Etapa 29/01/2011 a 27/02/2011  1.690.157,86 5,75 

TOTAL ACUMULADO 14.061.560,29 47,84 
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FISCAL DA OBRA :  

Nome :Miguel Simões de Lima 
Matrícula : 56/560-784-1 
Telefone da Secretaria : DOP 2976-9311/9277 - 96039903 
 
 

SITUAÇÃO:  

 

1) Análise do Orçamento e Projeto 
1.1 - Quadro demonstrativo dos serviços a executar 
 

De acordo com o edital de Concorrência - nº CO-13/2010, são consideradas 
parcelas de maior relevância técnica: 
 

1 Execução de serviços de cobertura com telhas termo-acústica; 
2 Construção de auditório; 
3 Construção de centro de imagem com revestimento de piso condutivo e com infra-estrutura para receber 

equipamentos hospitalares; 
4 Execução de serviço de fundação em estacas profundas; 
5 Execução de serviço de rede de combate e prevenção contra incêndio e pânico, compreendendo execução 

do sistema de hidrantes e registro de passeio, com mangueiras de nylon, válvulas, armário, registro e 
conexões apropriadas. Execução do sistema de pressurização da rede de hidrantes, com instalação de 
bombas, nanômetro, pressostatos. Execução do sistema de combate a incêndio por gás carbônico, com 
tubulações, quadros centrais e conexões adequadas. Execução do sistema de detecção de incêndio, com 
aplicação de pressostatos, cabeação, chave de fluxo, detectores ópticos, dectores termovelocimétricos, 
acionadores manuais e central; 

6 Execução de serviços de impermeabilização de lajes; 
7 Execução de serviços de instalação de grupo geradores com potência “stand-by” de 450 Kva; 
8 Execução de sistema de central de água gelada para climatização; 
9 Execução de sistema de água quente; 

 

Nº Termo/ 
Edital Nº TCM 

Data 
Realização/  
assinatura 

Objeto Prazo 
(dias)  

Valor 
(R$) 

 
Decisão 

 

CO-13/10 
 

40/2473/10 
 

21/06/10 26.843.892,81 

Conhecimento 
com 
recomendação 
- Sessão de  
14/06/10 

Contrato nº 
97/10 40/4161/10 21/07/10 

Construção do novo HM 
Paulino Werneck 540 

29.394.062,62 

1º T. A.  
nº 134/10 

40/5715/10 06/10/10 
Alteração dos percentuais 
no cronograma físico-
financeiro 

- - 

2º T. A. 
nº 160/10 

40/6224/10 29/10/10 

Modificação de planilha 
original de quantidades 
em função da alteração 
do projeto de arquitetura 

- - 

3º T. A. 
nº 251/10 40/0362/11 30/12/10 

Modificação de planilha 
original de quantidades: - - 

Em análise 
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10 Execução de sistema de chamada hospitalar; 
11 Execução de sistema de monitoramento para água, energia e ar condicionado; 
12 Execução de sistema de sinalização interna e externa; 
13 Execução de sistema de sonorização e circuito de tv interno; 
14 Execução de sistema ininterrupto de fornecimento de energia NO BREAK “on line” 120 Kva; 
15 Execução de serviços em vidro plúmbiferos para o uso em divisórias ou biombos radiológicos, inclusive 

mão-de-obra de instalação, perfis, portas e elementos de fixação; 
16 Execução de serviços em concreto bombeado com fck=25 Mpa; 
17 Execução de montagem e instalação de central de gases medicinais (ar comprimido, vácuo, óxido nitroso e 

oxigênio), redes troncos e de distribuição; 
18 Execução de elevador de passageiros/maca/carga; 
19 Execução de serviços de iluminação pública com instalação de postes com altura >4,50m com luminárias; 
20 Execução de câmara frigorífica; 
21 Execução de câmara frigorífica para cadáveres (morgue); 
22 Execução de instalação de sistema de proteção de descarga atmosférica; 
23 Execução de central de ar condicionado de grande porte; 
24 Execução de piso de argamassa granítica Korodur-Pl ou similar; 
25 Execução de plantio de árvore/palmeiras de qualquer espécie e plantio de arbusto para jardim (cobertura 

vegetal); 
26 Implantação de porta radiológica em madeira maciça, blindada com chumbo de 0,50 a 1,0 mm; 
27 Execução de revestimento com barita; 
28 Execução de revestimento de paredes com pastilhas cerâmica (5,00x5,00)cm; 
29 Execução de piso condutivo em centro cirúrgico; 
30 Execução de sistema de aproveitamento de águas pluviais e/ ou lençol freático, constando de reservatório 

de concreto; 
31 Execução de sistema de entrada de energia com 4 MVA de potência, com alimentação em alta tensão de 

13,8 KV e a baixa tensão de 380V/220V. 
 
  
 
1.2 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROJETO INICIAL 
 
 
Bloco Principal  
 
. Pavimento Térreo : hall principal, acessos em geral, unidade de alimentação e 

nutrição, laboratório, todas as estocagens da farmácia, almoxarifado, rouparia e guarda 

de equipamentos; além dos setores de engª. clínica, documentação médica, controles 

de segurança, vestiários, cafeteria e cisternas de água tratada e reaproveitamento de 

água de chuva. 

. 1º Pavimento : internação ( enfermarias e isolamentos), auditório e áreas de apoio em 

geral. 

. 2º Pavimento : áreas críticas (CTI geral, coronariano e UI ), centro cirúrgico, agência 

transfusional, central de material esterilizado, áreas de apoio, administração técnica e 

direção. 

. Cobertura : casa de máquinas de elevadores, incêndio, sistema central de água 

gelada para climatização, equipamentos de ar condicionado, água quente com sistema 

de aquecimento por energia solar, oficinas de manutenção predial e ar condicionado e 

caixas de água tratada e de reaproveitamento de água de chuva. 
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BLOCO DA EMERGÊNCIA  
 
. Pavimento Térreo: sala de estabilização, pronto atendimento adulto completo, centro 

de imagem com topógrafo, raios-X, ultrassom, endoscopia e ECG. 

. 1º Pavimento: copa, vestiários, confortos e administração. 

 
 
BLOCO ANEXO 

 Vestiários, Copa e Administração de Terceirizados, Abrigo final de resíduos e rouparia 

suja, Central de Gases Medicinais, Subestação e Grupo Geradores.  

 

ÁREAS GERAL DE IMPLANTAÇÃO(*) 

ITEM SETOR ÁREA M2 

01 TERRENO 7657 

 TOTAL  9820 

 
ÁREA CONSTRUÍDA(*) 

BLOCO SETOR ÁREA M2 

01  8639 

02  1642 

03  400 

 TOTAL  9029 

 
ÁREA URBANIZADA E ACESSOS (*) 

ITEM SETOR DADOS 

01 ESTACIONAMENTO E ENTORNO 3175 m2  

  VAGAS 68 vagas 

(*) Áreas serão confirmadas no projeto executivo. 

Fonte: Especificações técnicas e escopo de serviços para obras de construção do novo Hospital 
Municipal Paulino Werneck (edital) 
 

 

1.3 -  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ESCOPO DE SERVIÇOS - M E M O R I A L 

 

Demolições / Remoções de todas as edificações remanescentes no terreno 
Paredes e painéis em alvenaria em  blocos cerâmicos de vedação dimensões de 9 x 19 x 24cm 
e 9 x 19 x 12cm, assentados com argamassa de cimento, cal e areia . 
Esquadrias metálicas em alumínio  
ferragens em latão de primeira qualidade 



 

SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

   

 

J:\CADASTRO\RIOURBE\2011\ct 97-10 Hospital Paulino Werneck\1ª Visita\relatorio 1ª visita c.doc 

revestimentos cerâmicos brancos no formato 20x30cm, de primeira qualidade, 
pintura com tinta acrílica semibrilho, 
revestimento externo da edificação será em cerâmica 5x10cm na cor Azul Pantone 2955C – 
Acrílico Fosco, Código SC 03997 e pastilhas 5X5cm na cor Bege Claro 
Nas circulações do hospital, o forro será do tipo removível com proteção acústica, em placas, 
estruturadas em perfis de alumínio anodizado natural 
As circulações deverão receber piso granito Cinza andorinha, em placas de 40X40cm, com 3cm 
de espessura. 
De acordo com o ambientes indicado no projeto deverão ser utilizados  piso cerâmico 
antiderrapante ( PEI IV, em cores claras, formato 30x30cm), ou manta vinílica nacional ( 
Absolute Acoustic ou similar, em cores claras).  
As salas Cirúrgicas deverão receber piso vinílico condutivo em placas ou manta 
As áreas externas terão Piso cimentado. 
Os ambientes especificados nas plantas de arquitetura receberão piso industrial de alta 
resistência tipo Korodur,  
As áreas externas indicadas em projeto, exceto calçadas e áreas ajardinadas deverão receber 
pavimentação em blocos intertravados de concreto. 
louça esmaltada branca. 
Cubas em aço inoxidável, com válvula tipo americano. 
Metais sanitários cromados, de primeira qualidade 
Urbanização do terreno  
 Toda a rede de esgoto sanitário e águas pluviais será em PVC. 
Instalação hidráulica / incêndio :Toda a rede interna deverá ser executada com tubos e conexões 
de PVC rígido do tipo soldável, exceto as tubulações de sucção, recalque e barrilete, que serão 
em ferro galvanizado. Deverão ser previstas a construção de caixas d’água superior e inferior 
(cisternas) para água potável e reserva de incêndio. 
 fornecimento e instalação de luminárias de embutir para lâmpadas 32 W conforme marcação em 
planta, corpo e refletor em chapa de aço tratada e com pintura eletrostática branca, com fundo 
removível, providas de reatores de partida rápida duplos e lâmpadas do tipo “super luz do dia”, e 
difusor transparente. 
Instalações elétricas / telecomunicações / lógica / sonorização- formação dos ramais de 
distribuição. Tubulação deverá ser preferencialmente embutida .Deverão ser instalados os mais 
modernos sistemas de controle de elétrica, nas áreas criticas como CTI e CCI, tais como: IT 
médio, Cirúrgicos Estabilizados e aterramentos individualizados, conforme a complexidade do 
Setor ou Equipamento. 
circuito de TV  
Instalações mecânicas; de gás; de incêndio; 
Instalação de esgoto sanitário, águas pluviais e drenagem 
Programação visual- Fornecimento e instalação de sistema de sinalização interna e externa. 
Sistema de ar-condicionado central para prédio principal, tipo “split” para anexo e uma unidade 
convencional (de parede) na guarita. 
Sistema de aproveitamento de águas pluviais, constando de reservatórios de concreto (inferior e 
superior),  rede para alimentação de vasos sanitários e demais elementos. 
Execução de instalações hidráulicas, sanitárias, de drenagem e de combate e prevenção contra 
incêndio e pânico. 
Execução de subestação abrigada. 
Fornecimento e instalação de estação de tratamento de esgotos hospitalares. 
Fornecimento e instalação de dois grupos geradores com potência “stand-by” de 450kVA. 
Fornecimento e instalação de um Sistema Ininterrupto de Fornecimento de Energia (“NO-
BREAK”) On-Line trifásico de 3 x 50 kVA 
Fornecimento, montagem e instalação de três elevadores de passageiros/macas e um de carga. 
Construção de laje de cobertura para interligação entre prédio principal e anexo 
Fornecimento e instalação de sistema de chamada hospitalar. 
Fornecimento e instalação de painel eletrônico de senha/guichê. 
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Fornecimento e instalação de sistema de sonorização, circuito de TV interno. 
Fornecimento, montagem e instalação de central de gases medicinais contemplando centrais 
geradoras,  redes tronco e de distribuição; 
Câmaras frigoríficas e Câmara mortuária; 

Fonte: Especificações técnicas e escopo de serviços para obras de construção do novo Hospital 
Municipal Paulino Werneck (edital) 

 
A concepção arquitetônica inicial foi alterada, de acordo com a documentação em 

anexo, corrigindo inconvenientes operacionais, como o fluxo de entrada e saída de 

ambulâncias e abastecimento; otimizando o aproveitamento das áreas externas do 

terreno e de estacionamentos; aperfeiçoando a setorização operacional, incluindo a 

emergência do hospital nos blocos principais, e reduzindo o prazo final da obra. 

 

1.4 -  Análise do Projeto Executivo atual 
 

A jurisdicionada remeteu a esta Corte cópias em papel e em meio digital do 

orçamento e das seguintes pranchas do projeto executivo, arquivadas nesta Inspetoria 

em papéis de trabalho.  

Lista  – Plantas e Projetos de arquitetura 

PRANCHA ESPECIFICAÇÃO 
ARQ 01 PLANTA BAIXA TÉRREO BLOCOS 01 e 02 
ARQ 02 PLANTA BAIXA TÉRREO BLOCOS 01 e 02 
ARQ 03 PLANTA BAIXA TÉRREO BLOCO 03 
ARQ 04 PLANTA BAIXA TÉRREO BLOCO 04 
ARQ 05 PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO BLOCOS 01 e 02 
ARQ 06 PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO BLOCO 03 
ARQ 07 PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO BLOCO 04 
ARQ 08 PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO BLOCOS 01 e 02 
ARQ 09  PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO BLOCO 03 
ARQ 10  PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO BLOCO 04 
ARQ 11 PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉCNICO BLOCOS 01 e 02 
ARQ 12 PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉCNICO BLOCO 03 
ARQ 13 PLANTA DE COBERTURA BLOCO 04 
ARQ 14  PLANTA DE COBERTURA BLOCOS 01 e 02 
ARQ 15  PLANTA DE COBERTURA BLOCO 03 
ARQ 16 CORTES A-A e B-B 
ARQ 17 CORTES C-C e D-D 
ARQ 18 ELEVAÇÕES NORTE e SUL 
ARQ 19 ELEVAÇÕES LESTE e OESTE 
ARQ 20 DETALHES DE ESQUADRIAS 
 

Lista de projetos 

Projeto Executivo de Instalações Hidráulicas 
Projeto Executivo de Instalações Elétricas 
Projeto Executivo de Combate a Incêndio e Especiais 
Projeto Executivo de Climatização 
Projeto Executivo de Telecomunicações 
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2)  Aprovação do Projeto e Licenciamento 
 
2.1 -  ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART 

 

A ART junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

(CREA-RJ) do responsável técnico pela obra encontra-se inserida em papéis de 

trabalho. 

  

2.2 – LICENÇA AMBIENTAL 
 

Foi emitida a autorização em 08/08/10 para remoção de vegetação nº 001434 junto 

à Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Prefeitura (SMMA), permitindo o corte de 

20 árvores  em 08/10/10. 

 
2.3 – LICENÇAS DE OPERAÇÃO 
 

a) A fiscalização apresentou documentação válida1, inserida no Anexo 8,  em nome 

da firma Areal Imperador de Itaguaí Ltda., autorizando a atividade de extração de areia. 

b) A fiscalização apresentou documentação válida2, em nome da firma Convém 

Mineração Ltda., autorizando a atividade de extração de brita (vide Anexo 8). 

 
2.4 - RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

A destinação dos resíduos sólidos da construção civil (Prefeitura de S. João de 

Meriti) encontra-se regularizada conforme  a Licença Municipal de Operação nº 031/09 

(processo nº10106/2009), válida até 23/11/11, a cargo da empresa Eco C. Aterro 

Reciclagem Ltda., arquivada em papéis de trabalho. Quanto ao controle do transporte, 

a fiscalização informou que foram emitidas as Notas de Transporte de Resíduos (NTR) 

quando houve a geração/transporte de resíduos. 

 

                                                           
1 Certificado de Registro nº 0.083-3 concedido pelo Departamento de Recursos Minerais (DRM-RJ), válido até 

15/09/11. 
2   - Licença de Operação nº FE015274 junto à Comissão Estadual de Controle Ambiental (CECA) e à Fundação 

Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), válida até 23/12/08;  

- Certificado de Registro nº 0.075-2 concedido pelo (DRM-RJ), válido até 28/01/12; 

- Certificado de Regularidade -Cadastro Técnico Federal, Nº 45586, emitido pelo IBAMA, válido até 16/05/11. 
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Os projetos executivos encontram-se em fase de aprovação junto à CEG, CEDAE, 

LIGHT, RIOÁGUAS e Oi TELEMAR, tendo sido eliminadas as interferências de suas 

redes com o projeto da obra. 

 

3) Local da Obra 
 
Estrada do Galeão nº 2920, Portuguesa, Ilha do Governador. 
 
 

No local, não existem pendências de remoções, encontrando-se totalmente 

liberado para a realização da obra. De acordo com o Boletim Diário de  Obras (BDO)  

de 14/10/10, foram cortadas e removidas árvores e demolidas as antigas instalações 

da administração da obra. 

 

1ª visita – 24/03/11 

Figura 1 - Projeto atualizado. 

 

 

Rua Haroldo Lobo 

Estrada do Galeão 

BLOCO 01 

BLOCO 02 

BLOCO 03 

BLOCO 04 
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1ª visita – 24/03/2011 

  

Figura 2 – Visão da entrada da Estrada do Galeão: atual fase de montagem da 
estrutura metálica. 

4) Execução 
 

A execução  da obra pode ser acompanhada por câmera instalada  a pedido da 

Riourbe (vide BDO de 03/02/11) na cobertura do prédio  nº 129 da Rua República 

Árabe da Síria, através do site: mms://dayview3.myftp.org:8080/. 

 
Os blocos de fundação já foram concluídos (vide BDO de 03/02/11). 

 
Atualmente estão sendo executados os seguintes serviços: 

− Recuperação do muro de  fundos junto ao prédio da Rua Haroldo Lobo; 

− Montagem da estrutura metálica para lançamento de pilares e vigas e 

torqueamento dos parafusos das juntas; 

− Concretagem da caixa e corte e dobra da armação das paredes da caixa do 

elevador do bloco 2; 

− Grauteamento da base dos pilares da estrutura metálica. 

 
1ª visita – 24/03/2011 

  

Figura 3 – Placa da obra. 
Figura 4 – Barracão da obra em frente ao 
bloco 1. 
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1ª visita – 24/03/2011 

  

Figura 5 – Subestação provisória da obra. 
Figura 6 – Banheiros, barracões e 
almoxarifado em frente ao bloco 3. 

 

 

1ª visita – 24/03/2011 

  

Figura 7 – Teste do protótipo de pré-laje, 
entre o eixo 5 e 6 do bloco 1. 

Figura 8 – Montagem da estrutura metálica 
com o auxílio de Munck e plataforma 
metálica, entre os eixos 2 e 3 do bloco 1. 

 

1ª visita – 24/03/2011 

  

Figura 9 – Bloco de coroamento da caixa 
dos elevadores do bloco 2. 

Figura 10 – Futuro “solarium” do bloco 1. 
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1ª visita – 24/03/2011 

  

Figura 11 – Estrutura metálica do bloco 2. Figura 12 – Estrutura metálica do bloco 3. 

 

1ª visita – 24/03/2011 

  

Figura 13 – Montagem da estrutura 
metálica do bloco 4. Figura 14 – Poço do elevador do bloco 4. 

 

 

A concepção arquitetônica inicial apresentava três blocos, substituídos por dois de 

4 pavimentos, interligados por um pequeno bloco central de acesso principal e um 

bloco de dois pavimentos3. A alteração corrigiu alguns inconvenientes operacionais, 

que foram verificados, estudados e alterados permitindo melhorias no aproveitamento 

das áreas externas do terreno, do fluxo de entrada e da saída para abastecimentos, 

ambulâncias, otimização de estacionamentos e inclusão da emergência no bloco 

principal. 

 

                                                           
3 vide justificativas do 2º TA às fl.s 06/07 do p. adm. 06/502.509/2010 e  do 3º TA, às fl.s 05/07 do p. adm. 

06/503.325/2010, inseridas em anexo. 
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As estruturas inicialmente de concreto armado foram substituídas por metálicas, 

visando agilizar o prazo de execução da obra e possibilitando à população o acesso 

mais rápido aos serviços hospitalares. De acordo com o estudo realizado, os custos 

tanto da estrutura de concreto como da metálica são similares, no entanto, do ponto de 

vista arquitetônico, a solução com estrutura metálica torna a obra mais leve com  um pé 

direito livre maior, permitindo a passagem das infra-estruturas com maior agilidade e 

organização. 

 

De acordo com a fiscalização, o cronograma físico encontra-se atualizado e o 

andamento da obra encontra-se compatível com a previsão de suas etapas. 

 

A evolução das obras encontra-se compatível com relação à 7ª etapa do 

cronograma físico-financeiro. Até a última medição realizada (9ª medição – 7ª etapa) 

relativa ao período de 29/01/2011 à 27/02/2011, foram medidos 47,84% do total 

contratado. 

 

O Boletim Diário da Obra está preenchido corretamente de acordo com os artigos 

31 e 32 da Resolução SMO nº 169/80. 

 

A Caenge S. A. subcontratou os serviços referentes à montagem da estrutura 

metálica com a Projetec correspondendo a 14,72% do total contratado. 

 

De acordo com a fiscalização, o controle do concreto é realizado pela empresa 

Consulten. 

 

Estão sendo utilizados os equipamentos de proteção individual (EPI), de acordo 

com as normas da CIPA. 

 

Os serviços executados apresentam compatibilidade com as medições realizadas, 

conforme pode ser visto na tabela 1. 
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Item Código Descrição 
Quantidade 
Acumulada 
(9ª medição) 

Quantidade 
verificada Figura nº 

1 AD20.15.0150 Container WC 7,00 7,00 6 
2 AD35.15.0050 Placa de obra 29,16 29,16 3 
3 SE25.40.0300 Projeto de incêndio 7.223,23 9.029,00 - 
4 SE25.55.0250 Projeto de telefone 7.223,23 9.029,00 - 
5 SE25.70.0300 Projeto de luz 7.223,23 9.029,00 - 
6 SE25.40.0300 Projeto de instalação de gás 7.223,23 9.029,00 - 

Tabela 1 - Itens de serviço e respectivas memórias de cálculo verificados 

 

O valor global de cada medição está de acordo com o somatório  das anteriores. 

 

5) Alterações Contratuais 
 

Foram lavrados três termos aditivos alterando a planilha orçamentária, onde foram 

incluídos itens novos e reduzidos/acrescidos itens existentes, os quais sofreram 

verificação in loco, tendo sido constatado a sua adequação ao objeto do contrato. 

 

Conclusão:  

 

Uma vez que restam 52,16% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento 

do presente ao Sr. Conselheiro Relator JOSÉ DE MORAES CORREIA NETO, para 

ciência do verificado, com posterior retorno a esta 2ª IGE, para que seja programada a 

2ª visita à obra.  

 

2ª IGE, 31 de março de 2011. 

 

 
Maria Beatriz de Oliveira Neuenschwander Marcelo de Oliveira Ribeiro 

Técnico de Controle Externo Técnico de Controle Externo 
40/900.751 40/901.504 

 


