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PCS N. º 050/2020 
Protocolos n.º 4232/2020 

Interessado: Conselho Regional de Medicina do Estado do Tocantins 
Setor Requisitante: Administração do CRM-TO  
Assunto: Relatório Andamento da Obra  
 

RELATÓRIO ANDAMENTO DA OBRA – SETEMBRO/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. ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2022 

 

Em Setembro/2022 a empresa KM SOUZA SERVIÇOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA, adquiriu e cobriu parcialmente o telhado do CRM-TO. 

Até a presente medição foram realizados os seguintes serviços: 

 Incêndio: 0% 

 Instalações Elétricas: 4,69% 
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 SPDA: 34,15% 

 Climatização: 88,150% 

 Forro de Gesso: 0% 

 Estrutura Cobertura Metálica com Drenagem: 50,56% 

 Administração Local: 36,010%  

 

IV. OBSERVAÇÕES ACERCA DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 

REFERENTE À COBERTURA DO PRÉDIO  

 

Considerando a manifestação da empresa contratada - KM SOUZA 

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrito(a) no CNPJ sob o nº 

41.149.751/0001-51, acerca de pedido de reequilíbrio financeiro, com reajuste, 

referente ao serviço de telhamento, no que tange ao item - telha isolante com 

núcleo em poliestireno (EPS), e = 50 mm, revestida em telha trapezoidal de 

aço zincado – foi autorizado por este CRM-TO o reequilíbrio financeiro no 

valor de R$ 35.445,23 (trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais 

e vinte e três centavos). 

Neste sentido, o valor do telhamento definido no contrato, após o 

Reequilíbrio Econômico Financeiro, passa a ser R$ 97.045,23 (noventa e sete 

mil e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos), e o valor global do contrato 

após o Reequilíbrio Econômico Financeiro é R$ 477.306,56 (quatrocentos e 

setenta e sete mil e trezentos e seis reais e cinquenta e seis centavos). 

Os efeitos financeiros decorrentes do Reequilíbrio Econômico 

Financeiro passaram a vigorar a partir de 12 de setembro de 2022.  

Ressaltamos que as despesas decorrentes do Reequilíbrio Financeiro 

acima mencionado estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento do CRM-TO, para o exercício de 2022, na classificação: 

Elemento de Despesa: 6.2.2.1.2.44.90.51.002 - OBRAS EM ANDAMENTOS e 



 
SECOL/CRM-TO 

Gestão Contratual / Relatório Mensal 
 

______________________________________________________________________________________________ 
ACSV SE 71 (704 sul), Av. LO 15 (Palmas Brasil), lote 18 – Centro – Fone: (63) 2111-8105  

CEP 77022-322 – Palmas – Tocantins – e-mail: secol@crmto.org.br 
 

que foi gerado Nota de Empenho Nº 196/2022, constante na folha 45 do 

“APÊNDICE A”, do PCS Nº 050/2020.  

 

V. PAGAMENTO E MEDIÇÃO 

 

Considerando as atividades já realizadas na reforma e sua respectiva 

medição e anuência do fiscal técnico, fiscal administrativo e Comissão da 

Reforma o CRM-TO realizou o pagamento da 2ª medição da obra.  

O valor da 2ª medição foi de R$ 105.234,97 (cento e cinco mil e 

duzentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos).  

 

VI. CONSIDERAÇÕES RELEVANTES  

 

O pagamento do Reequilíbrio Financeiro referente às telhas solicitado 

pela empresa Contratada foi realizado no dia 19/10/2022, juntamente com o 

pagamento da 2ª medição da obra, neste sentido, o CRM-TO solicitou à 

contratada conclusão de 100% da cobertura do prédio. 

Este CRM-TO considera que não há mais escusas que justifiquem o 

atraso da cobertura e que não será realizado pagamento de medições futuras, 

enquanto a cobertura não for concluída na íntegra.  

 

 

 

Palmas – TO, 25 de setembro de 2022. 

 

 

 
SECOL - Contratos 
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ANEXOS  
 

 
Estrutura Cobertura Metálica Parcial com Drenagem (50,56% do serviço realizado) 

 
 

 
Serviço de SPDA (34,15% do serviço realizado) 

 


