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 INFORMAÇÃO SPO Nº 14/19                                                             Em 05-04-2019 
          
 
De: Eng. André Wagner - SPO 
Para: Diretor do SPO  
 

 

  Assunto:  MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA – 15ª MEDIÇÃO – REFORMA DO 
PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A VARA TRABALHISTA DE CANOINHAS 

 

   PROAD:  CP 9379/2017 

  
 
 

Prezado Diretor do SPO, 
 
 
 Pelo presente, junto ao PROAD 9379/2017 as notas fiscais eletrônica nº 80 e 
81 da empresa ESPHERA SUL Empreendimentos LTDA - ME, nos respectivos 
valores de R$ 87.198,12 correspondente à 15ª medição e R$ 3.423,83 
correspondente ao reajuste contratual formalizado no marcador 313. 
 Esta medição, com serviços realizados no período de 12/03/2019 a 
01/04/2019 totaliza 67,39% do valor do contrato. O valor previsto no Cronograma 
Físico Financeiro (CFF) para este antepenúltimo mês de obra não foi atingido, 
comparando-o com o percentual acumulado previsto (77,32%). Estamos, contudo, 
analisando novo pedido de aditivo de valores, situação em que caberá análise de 
novo aditivo de prazo. 

O gráfico a seguir demonstra o andamento da obra segundo o CFF Previsto 
em comparação ao valor medido ainda na referência Mar/19, com destaque aos 
percentuais de serviços previstos e realizados: 
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Documentos juntados: 
- Pedido da empresa; 
- Notas Fiscais; 
- Relatório fotográfico; 
- Diário de obras; 
- Planilha da 15ª 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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