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RELATÓRIO  

 

O presente relatório é com relação a medição do dia 09 de maio. Na 

subestação a mesma foi demolida, sendo executada levantamento das paredes 

e reboco. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fotos: Subestação Demolição e Construção 
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No pavimento térreo e no primeiro pavimento foi executado o contrapiso 

e instalado as eletrocalhas. No segundo pavimento foi realizado a instalação das 

eletrocalhas. Também realizado a instalação do sistema preventivo. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Pavimento Térreo – Fotos: Contrapiso e instalação da eletro calha. 

 

Figura 3: Primeiro Pavimento. Fotos: Instalação Preventivo de incêndio. 



  

Figura 4: Primeiro Pavimento – Fotos: Contrapiso. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Segundo Pavimento – Fotos: Instalação Eletro calhas. 

 



 

Figura 6: Foto: Demolição. 

 

 

Figura 7: Pavimento Térreo – Foto: Escavação Elevador. 

Para concluir foi finalizado a escavação do poço do elevador e retirada de 

resíduos de demolição da obra. 
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 INFORMAÇÃO SPO Nº 22/19                                                             Em 10-05-2019 
          
 
De: Eng. André Wagner - SPO 
Para: Diretor do SPO  
 

 

  Assunto:  MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA – 2ª MEDIÇÃO – REFORMA DO 
PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE 

 

   PROAD:  CP 8056/2018 

  
 
 

Prezado Diretor do SPO, 
 
 
 Pelo presente, junto ao PROAD 8056/2018 a nota fiscal eletrônica nº 562 da 
empresa Engaste Projetos, Construções e Incorporações Ltda., no valor de R$ 
94.758,08 correspondente à 2ª medição do contrato. 
 Esta medição, com serviços realizados no período de 01/04/2019 a 
09/05/2019 representa 3,23% do valor do contrato e acumulada com a medição 
anterior, 6,01%. O valor previsto no Cronograma Físico Financeiro (CFF) para este 
mês de obra não foi atingido. A empresa justificou-se informando que novidades 
verificadas especialmente no contrapiso após a remoção de pisos existentes, 
acabaram por demandar maior tempo na execução dos serviços contratados. A 
explicação é plausível. 

O gráfico a seguir demonstra o andamento da obra segundo o CFF Previsto 
em comparação ao valor medido na referência maio/19, com destaque aos 
percentuais de serviços previstos e realizados: 
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Documentos juntados: 
- Pedido da empresa; 
- Nota Fiscal; 
- Relatório fotográfico; 
- Diário de obras; 
- Planilha da 2ª Medição. 

  
Atenciosamente, 

 
 
 

André Wagner 
Analista Judiciário – Especialidade Engenharia Civil 

Matrícula 4262 – CREA/SC 068.622-2 
Serviço de Projetos e Obras 
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