
 

OBRAS EM ANDAMENTO 
 

POSIÇÃO EM 30/04/2015. 
 

Contrato:  35/2014 

Contratada: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT BRASIL 
S/A 

Objeto: Execução de obras para conclusão da construção do 
prédio onde funcionarão a Escola de Contas e 
Gestão, Coordenadoria Setorial de Transportes e 
Ouvidoria do TCE-RJ, situado na Rua da Constituição 
nº 40 a 46 - Centro - RJ. 

Data do Contrato: 27/06/2014 

Prazo: 180 dias 

Valor: R$ 5.068.548,75 

Termo Aditivo nº 1: 25/11/2014 

Objeto do Aditivo Prorrogação por 02 (dois) meses do prazo de vigência 
previsto na Cláusula Terceira do Contrato nº 35/2014 e 
rerratificação, sem alteração de valor, do objeto 
estabelecido na Cláusula Primeira do Contrato.  

Termo Aditivo nº 2: 04/03/2015 

Objeto do Aditivo: Prorrogação por 60 (sessenta) dias do prazo de 
vigência previsto na Cláusula Terceira do Contrato nº 
35/2014 

Termo Aditivo nº 3: 14/04/2015 

Valor: R$ 1.067.792,14  

Objeto do Aditivo Rerrratificação, com alteração de valor, do objeto 
estabelecido na Cláusula Primeira do Contrato 
supracitado, na forma discriminada na planilha 
orçamentária, acostado às fls. 1799 a 2100 do 
processo administrativo. 

Previsão de 
Término: 

05/05/2015 

Status da Obra 

 

Os serviços de obra foram finalizados pela Contratada, que segue aguardando 

a conclusão da subestação da Light. Somente após o término da subestação, 

a empreiteira poderá realizar os testes necessários de funcionamento dos 

equipamentos de refrigeração e de elevadores dos prédios. 

O cronograma enviado pela Light prevê a finalização dos serviços de obra da 

subestação em 153 (cento e cinquenta e três) dias a partir do dia 15/12/2014. 

A obra possui medição de 59% do contrato e encontra-se 99% executada. 

 



 

Contrato:  58/2014 

Contratada: FOX ENGENHARIA LTDA 

Objeto: Execução de obras de reformas, sem acréscimo de 
área, do Edifício Ministro Gama Filho (Edifício 
Sede), onde funcionarão o Corpo Administrativo e 
Instrutivo do TCE-RJ. 

Data do Contrato: 18/12/2014 

Prazo: 22 meses 

Valor: R$ 18.149.107,51 

Termo Aditivo nº 1: 14/04/2015 

Valor: R$ 668.345,12 

Objeto do Aditivo Rerrratificação, com alteração de valor, sem acréscimo 
de área, do objeto estabelecido na cláusula primeira do 
contrato supracitado, na forma discriminada na planilha 
orçamentária acostada às fls. 845/980 processo 
administrativo. 

Previsão de 
Término: 

29/10/2016 

Status da Obra 

 

A obra está em fase inicial de execução e a Empreiteira responsável pela obra 

finalizou a elaboração dos projetos de arquitetura e instalações prediais, e 

segue ajustando pequenas dúvidas acerca do detalhamento do projeto com a 

Coordenadoria de Engenharia e de Projetos de Obras e Instalações (CEN). 

A Obra possui medição de 5,79% do contrato e encontra-se 5,79% executada. 

A Contratada possui em torno de 35 (trinta e cinco) colaboradores na obra 

efetuando os seguintes serviços, do 7° ao 12° andar: 

7° Andar – A instalação das tubulações de água e esgoto nos banheiro 

coletivos, PNE e copa segue em andamento. Foi iniciado o serviço de 

instalação das tubulações de incêndio. A Fox finalizou a fixação das 

eletrocalhas na laje e o serviço de preparação das alvenarias para o 

recebimento de pintura 

8° Andar – A instalação das tubulações de água e esgoto nos banheiro 

coletivos, PNE e copa, e o serviço de fixação das eletrocalhas na laje seguem 

em andamento.  

9° Andar – Foi iniciada a instalação das tubulações de água e esgoto 

nos banheiro coletivos, PNE e copa, e a impermeabilização nestas áreas. Foi 

finalizado o emboço das alvenarias e a regularização/complementação do 



 

emboço nos pilares e a limpeza do teto.  

10° Andar – O serviço de emboço nas alvenarias foi concluído. A 

demolição do contrapiso foi finalizada e continua o ensacamento do entulho 

gerado para posterior retirada do andar. Está em fase inicial a concretagem do 

contrapiso, cerca de 30% do serviço foi executado.  

11° Andar – Segue em andamento a retirada das paredes drywall, 

demolição das alvenarias do andar e o ensacamento do entulho gerado para 

posterior retirada do andar. Foi iniciado o levantamento das novas alvenarias.  

12° Andar – Segue em andamento a retirada das paredes drywall. 

A execução do shaft onde passarão as tubulações de água e esgoto encontra-

se em andamento, tendo sido realizado os furos nas lajes do 7° ao 10° 

pavimento.  

 


