
INFORMAÇÃO SEOB Nº 40/15                                                 Em   25-08-2015 
                  
De: Eng. Adalberto Knoth 
Para: Alexandre Koenig S. Thiago - Diretor do SPO  
 
 
 
 

  Assunto: MEDIÇÃO DO ADITIVO CONTRATUAL 01 – CONSTRUÇÃO DO 
FÓRUM TRABALHISTA DE CHAPECÓ 

 
  Processo: PROAD – CP 9013/2014 
 
  
 
 
 

Prezado Diretor, 

 

Encaminho a nota fiscal nº 955 da empresa Engedix Soluções de 
Engenharia Ltda., no valor de R$ 273.968,68 (duzentos e setenta e três mil, 
novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos) 
correspondente a medição do primeiro aditivo contratual. 

Esta medição equivale a 3,48% do valor total do contrato, sendo que a 
obra apresenta, até o momento, 14,65% de execução do total previsto. 

Os valores desta medição foram conferidos e estão de acordo com o 
que foi executado na obra. 

 

Em anexo a esta medição foram incluídos os seguintes documentos: 

- ART de execução das estacas raiz; 
- Carta da contratada acerca do encaminhamento da medição do aditivo 

01; 
- Planilha da medição do aditivo 01; 
- Carta da Engedix acerca da apresentação de pagamento, ao Município 
de Chapecó, de parcelas do ISS; 

 

A contratada apresenta comprovantes de pagamento, ao Município de 
Chapecó, da 3º, 4º e 5º parcelas do recolhimento do ISS e requer que os 
valores sejam descontados da retenção efetuada na nota fiscal nº 955 
(medição do aditivo 01). 

A documentação, exigida no contrato, para pagamento de medições, 
relativa ao período da execução das estacas raiz foi entregue, fisicamente, pela 
contratada, juntamente com as notas fiscais nº 934, referente a medição do 
período 01/06/2015 a 30/06/2015 (medição 04) e nº 951, referente a medição 
do período 01/07/2015 a 30/07/2015 (medição 05), abrangendo o período de 
execução dos serviços do aditivo 01, que foi entre os dias 19/06/2015 e 
30/07/2015. 



Solicito providências aos setores competentes para o encaminhamento 
ao pagamento do valor medido. 
 

À sua consideração,  
 
 

ADALBERTO KNOTH 
Eng. Civil – CREA 124.968-3 

Núcleo de Projetos e Obras - NPO 
 
 

 






























