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 INFORMAÇÃO SPO Nº 27/19                                                             Em 15-07-2019 
          
 
De: Eng. André Wagner - SPO 
Para: Diretor do SPO  
 

 

  Assunto:  MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA – 4ª MEDIÇÃO – REFORMA DO 
PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE 

 

   PROAD:  CP 8056/2018 

  
 
 
 

Prezado Diretor do SPO, 
 
 
 
 Pelo presente, junto ao PROAD 8056/2018 a nota fiscal eletrônica nº 586 da 
empresa Engaste Projetos, Construções e Incorporações Ltda., no valor de R$ 
254.685,68 correspondente à 4ª medição do contrato. 
 Esta medição, com serviços realizados no período de 13/06/2019 a 
12/07/2019 representa 8,14% do valor do contrato que, acumulada com as medições 
anteriores, resulta em 23,61% da obra já executada, considerando o valor do 
contrato e o aditivo de valor 1. O valor acumulado previsto no Cronograma Físico 
Financeiro (CFF) para este mês de obra não foi atingido, quando era esperado que o 
percentual de obra executado acumulasse 24,40%. 

Verifica-se na obra que esta tem sido bem administrada e os serviços tem 
sido iniciados e executados com  

O gráfico a seguir demonstra o andamento da obra segundo o CFF Previsto 
em comparação ao valor medido na referência julho/19, com destaque aos 
percentuais de serviços previstos e realizados: 
 

 

 

 

 

 

 

Documento 194 do PROAD 8056/2018. Para verificar a autenticidade desta cópia,

acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2019.HQRF.HQFS:

https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

ANDRE
WAGN
ER



 
 

 

 

 
Documentos juntados: 
- Pedido da empresa; 
- Nota Fiscal; 
- Relatório fotográfico; 
- Diário de obras; 
- Planilha da 4ª Medição. 

  
Atenciosamente, 

 
 
 

André Wagner 
Analista Judiciário – Especialidade Engenharia Civil 

Matrícula 4262 – CREA/SC 068.622-2 
Serviço de Projetos e Obras 
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