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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA BOLETIM DE MEDIÇÃO 

Número do Relatório: 02/2021 

Nº da Operação: 1039395-79 

Nº do SICONV: 020782 

Data do Contrato: 30/11/2017 

Nº do Contrato: 009/2020 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 

Contratada: METAL PERFEITO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 

Responsável técnico da Contratada: Engenheiro Civil Edson Wilson Espindola Junior, 

inscrito no CREA-SC 126318-8 

Objeto do Contrato: Pavimentação de passeios - Rua Vidal João Vieira / SC281 

Valor solicitado: R$ 0,00 

Fiscal Responsável: Adrieli Roberta Nunes Schons, inscrita no CREA-SC 134439-5 

 

Introdução 

1 Em atenção ao termos do Contrato º 009/2020, de acordo com a “Autorização 

de Início de Objeto” referente ao Contrato de Repasse OGU MDR 844652/2017 

- Operação 1039395-79, item 8, “Sobre a vistoria de ateste de medição”, de 

forma criteriosa e objetiva, foi procedida à minuciosa avaliação dos serviços 

executados do dia 09 de fevereiro de 2021 até o dia 16 de junho de 2021, pela 

fiscalização; concluindo-se pela existência de divergências em relação ao 

contido no CRONOGRAMA apresentado pela CONTRATADA e à medição 

dos serviços efetivamente executados em obra no período considerado, 

aferidos pela fiscalização. 

 

Metodologia 

2 A conferência das medições foi realizada mediante deslocamento ao local da 

obra nos dias 09 de feveiro de 2021 até o dia 16 de junho de 2021 (in loco). Como 

materiais, foram utilizados a trena métrica, documentos solicitados pela 

fiscalização ao responsável pela CONTRATADA, além de projetos em formato 

pdf da obra em vigor, para conferência de informações. Ressalto aqui que há 

semanas a obra encontra-se totalmente abandonada pela responsável 

CONTRATADA, não havendo funcionários no local. 
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Desenvolvimento 

3 Como fiscalização, foi realizado a medição das áreas existentes in loco, com 

anexo da planilha de medição para pagamento de valores executados pela 

contratada. 

Na imagem 01 é mostrado o colchão de brita que foi distribuído em alguns trechos, tal 

material não se adequa com as orientações que são apresentadas no memorial descritivo, 

conforme item 7, calçadas:  

“Para as calçadas, sobre a sub-base regularizada e compactada, será 

espalhado o colhão de brita ¾, com 5 cm de espessura mínima, que servirá de 

base para o pavimento, que será em argamassa de concreto fck mínimo de 20 

Mpa e espessura mínima de 7 cm.” 

 

Figura 1 – Espessura mínima do colchão do brita não atendida 
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O detalhe da Figura 2 mostra o quão notória é a falta de material do colchão de brita 

para o assentamento das poucas placas de piso podotátil assentadas. 

 

Figura 2 - Detalhe de falta de material para colchão de brita 

Foram assentadas apenas 204 placas de piso podotátil 45 x 45 cm, e a qualidade do 

assentamento também não se faz presente, como é possível observar na figura 03, onde 

as guias estão tão irregulares quanto ao assentamento que fazem uma espécie de “S” e 

não conseguem sequer respeitar o alinhamento já existente da via. 

 

Figura 3 – Desalinhamento de alturas do meio fio 
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Mesmo com o lastro de brita não tendo sido atendido, como é possível notar na figura 4. 

e a própria empresa não ter espalhado o material que chegou até obra, esta medição 

optou por medir e pagar o pouco de brita que foi colocado no trecho referente às 

calçadas para que não implique em perda financeira de trabalho realizado pela empresa. 

 

Figura 4 - Lastro de brita que não às exigências de projeto 

É possível notar na figura 4 que a obra já encontra-se abandonada e nenhum serviço é 

executado nela há algum tempo, inclusive há crescimento de vegetação sobre o a parte 

já compactada pela Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, que colocou o 

material para compactação e ainda ajudou a empresa a espalhar a brita fornecida, visto 

que os  mesmos reclamavam constantemente da falta de contrapartida por parte da 

Administração que dispôs equipamentos da Secretaria de Obras para tentar dar 

andamento mais ágil aos serviços. 
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Figura 5 – Vegetação tomou conta dos serviços já executados 

 

Conclusão 

 

1 ANTE O EXPOSTO, para os fins da cláusula quinta, do Contrato de Repasse 

nº 844652/2017/MCIDADES/CAIXA, apresento a seguinte PROPOSTA DE 

ENCAMINHAMENTO: 
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1.1 As aludidas divergências foram acompanhadas em dois relatórios anteriores e até 

o momento presente, algumas, não foram sanadas. Como a obra encontra-se 

totalmente paralisada há mais de 20 dias, o que impende a aplicação das sanções 

previstas na cláusula oitava do contrato 09.2020. 

1.2 Saliento que, com a obra paralisada e os serviços atrasados de acordo com o 

cronograma apresentado pela própria empresa, adicionado tudo isso ao 

excesso de desconformidades construtivas relatas nos Relatórios Técnicos 

01/2020 e 01/2021, este setor de fiscalização recomenda a suspensão imediata 

do contrato, visto que todas as tratativas possíveis com a CONTRATADA já 

foram feitas e nada foi resolvido sendo que, a contratada aparentemente 

abandonou a obra sem nenhuma comunicação oficial prévia. 

 

Sem mais, atenciosamente, submeto o presente RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 

DE OBRA à consideração da Administração Pública da Prefeitura Municipal de São 

Pedro de Alcântara e à Procuradoria Municipal 

 

São Pedro de Alcântara, 16 de junho de 2021. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Adrieli R. Nunes Schons 

Engenheira Civil responsável pela Fiscalização 

CREA/SC 134439-5 


