
 
  

   
 

 

Ofício n° 07/2019                                                               
Em 29 de março de 2019 
 
Excelentíssimo Senhor 
Francisco Lacerda Brasileiro 
Prefeito do Município de Foz do Iguaçu - Paraná 
 
Ref.: Relatório acompanhamento obras  
 
Excelentíssimo Senhor Prefeito, 
O Observatório Social de Foz do Iguaçu vem realizando, desde de 2016, atividades de acompanhamento e 

monitoramento de várias obras que estão sendo executadas pela PMFI. 

Recentemente incluímos em nosso portfólio mais algumas obras que foram iniciadas no final do ano de 2018, entre 

elas citamos: CMEI - CELESTE SOTTOMAIOR - CT 319/2018; CMEI - JARDIM ALMADA - CT 317/2018; CMEI - ROSA 

CIRILO DE CASTO CT 316/2018 e JARDIM BUENOS AIRES CT - 318/2018. Todas essas obras foram iniciadas no 

dia 05/12/2018, exceto CMEI JARDIM ALMADA que iniciou no dia 04/12/2018. 

De acordo com o cronograma físico-financeiro de cada uma destas obras, os prazos previstos para a sua execução 

são de 10 mesas contados a partir da Ordem de Serviço. 

Durante nossas visitas constatamos que todas as obras estão com evolução compatível com o cronograma contratual, 

exceto o CMEI - CELESTE SOTTOMAIOR, de responsabilidade da JCM Construtora de Obras LTDA – ME, que 

apresenta atraso significativo, conforme podem ser observadas pelas fotos abaixo. 

Passados quase 4 meses do início dos trabalhos o avanço físico desta obra, que de acordo como o cronograma 

contratual deveria estar com 44%, encontra-se com apenas 0,23% de avanço, conforme cronograma físico-financeiro, 

anexo 1. 

Não identificamos nenhum problema na área do projeto que justifique esse atraso significativo que, com certeza, vai 

comprometer o prazo contratual. 

Outro ponto constatado foi a emissão, no dia 09/01/2019, da NFSE – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, no valor de 

R$ 48.984,98, referente ao item 1 da Planilha de Preços Unitários “Serviços Preliminares”, que envolve a implantação 

do canteiro de obra, conforme anexo 2, sem a contrapartida do serviço. 

 

Fotos de 22.01.2019 

              

 

 



 
  

   
 

Fotos de 23.03.2019 

           

Pelo exposto solicitamos da PMFI os seguintes esclarecimentos: 

1- Qual o motivo do atraso do início da construção? 

2- Quais procedimentos serão adotados para recuperação do prazo contratual, onde já foram “perdidos” 

aproximadamente 4 meses? 

3- Por que foi feita a medição nº 01, em 09/01/2019, sem que os trabalhos estivessem iniciados? 

Aguardamos, na brevidade que o assunto requer, os esclarecimentos solicitados. 

Atenciosamente,  

________________________________________ 

Diretoria do Observatório Social de Foz do Iguaçu 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

• Presidente: Leonor Venson de Souza; 

• Vice-Presidente para assuntos Administrativos e Financeiros: Giuliano Inzis; 

• Vice-Presidente para Assuntos Institucionais e de Alianças: Cristiane Valeska Fotiadis Henriques Mafalda; 

• Vice-Presidente para Assuntos de Produtos e Metodologia: Mário Espedito Ostrovski; 

• Vice-Presidente para Assuntos de Controle Social: Jaime Nelson Nascimento; 

CONSELHO FISCAL 

• Elizabeth Arrais de Oliveira Soares; 

• Rosemere Kiyomi Hayashi; 

• Suplente: Nita Busanello; 

 

 

  



 
  

   
 

 

ANEXO 2  

 



 
  

   
 

 



 
  

   
 

 


