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RELATÓRIO ANDAMENTO DA OBRA – NOVEMBRO/2022 
 
 

I. OBJETO DO RELATÓRIO  

 

O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de engenharia, que 

será prestado no âmbito do CRM-TO, nas condições estabelecidas no Projeto Básico e 

demais documentos técnicos que deram origem a este relatório. 

 

 

II. EMPRESA CONTRATADA 

 

KM SOUZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob 

o nº 41.149.751/0001-51, sediada na Rua Ana Telma Alves de Souza, nº 101, Vila 

Moco, CEP 56.306-353, Bairro Vila Trancoso em Petrolina – PE. 

 

 

III. CONSIDERAÇÕES RELEVANTES  

 

Em Novembro/2022 a obra teve andamento crucial no que se refere ao 

telhamento e drenagem do telhado. Não houve procedimento de medição e pagamento. 

Encerramos o mês de Novembro/2022 como todo o telhamento, execução de rufos, e 

shafts concluídos.  

Os serviços de drenagem e confecção da passarela ainda estão em andamento. 

O serviço de combate a incêndio foi realizado a instalação de hidrante e da tubulação de 
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aço para incêndio. Foi constatado que a sinalização necessária referente ao combate 

incêndio e pontos de  energia nas luminárias, ainda não foi executado.  

Foi realizada também a instalação de pára-raios tipo Franklin, cordoalha de 

cobre nu e quadra de aterramento, o sistema de proteção contra descarga atmosférica 

está parcialmente concluído.  

 

 

IV. RISCOS EXTERNOS SANADOS NA OBRA  

 

O Conselho Regional de Medicina do Tocantins, sempre possuiu medidas de 

prevenção à segurança predial de sua Sede, infelizmente no mês de outubro/2022 fomos 

alvos de furto e vandalismo. Nossa Sede possui vigilância monitorada com ronda 

pessoal 24hs e seguro patrimonial com cobertura total. As medidas cabíveis foram 

tomadas.  

No intuito de afastar o CRM-TO de alvo de furto e vandalismo (o que ocorreu 

nos meses passados), foi realizado uma contratação extraordinária contemplando 

segurança presencial no prédio do CRM-TO, por tempo determinado.  

Após a contratação não houve nenhum episódio de furto e/ou vandalismo no 

prédio.  

Foi acionado o seguro predial para troca das vidraças quebradas, o que deve ser 

sanado no período de até 180 dias.  

 

 

Palmas – TO, 30 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

Nelci Lima 
Chefe do SECOL - Contratos 
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ANEXOS  
 

Imagem 01 e 02: serviço realizado de cumeeira metálica e rufo 
 

Imagem 03: serviço de instalação da passarela na cobertura  
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Imagem 03: serviço de fechamento dos shafts com manta aluminizada  

 
Imagem 04 e 05: serviço de execução de hidrante de alarme e hidrante de recalque  
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Imagem 06 e 07: instalação para-raio tipo Franklin e quadro de aterramento 


