
INFORMAÇÃO SEOB Nº 57/15                                                   Em 08-12-2015 
                  
De: Eng. Adalberto Knoth 
Para: Alexandre Koenig S. Thiago - Diretor do SPO  
 
 

Assunto:  ENCAMINHAMENTO DAS SEGUINTES MEDIÇÕES: 

� MEDIÇÃO DO REAJUSTE INCIDENTE SOBRE A 17ª MEDIÇÃO
MENSAL DA OBRA; 

� 2ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO 02; 

� MEDIÇÃO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO 02. 

 

Processo: PROAD – CP 9235/2013 

  
 

Prezado Diretor, 

 

A empresa Salver apresentou a nota fiscal nº 390 referente ao reajuste 
contratual incidente sobre a 17ª medição da obra. Essa nota fiscal tem valor de 
R$ 66.394,52 (sessenta e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e 
cinquenta e dois centavos). 

Apresentou, também, a nota fiscal nº 414 referente à 2ª medição do 
Termo Aditivo 02. Essa nota fiscal tem valor de R$ 270.821,64 (duzentos e 
setenta mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos). 

A nota fiscal nº 415, por sua vez, refere-se à medição integral do Termo 
Circunstanciado 02. Essa nota fiscal tem valor total de R$ 75.806,60 (setenta e 
cinco mil, oitocentos e seis reais e sessenta centavos). 

Assim, encaminho as notas fiscais nº 390, 414 e 415 para pagamento. 
Essas notas resultam em um montante de R$ 413.022,76 (quatrocentos e 
treze mil, vinte e dois reais e setenta e seis centavos). 

O quadro resumo a seguir mostra os valores de cada uma das notas 
fiscais e sua descrição. 

Medição nº Nota Fiscal nº Valor Medição
Reajuste sobre 17ª 
medição 390 66.394,52R$        
2ª Medição do 
Aditivo 02 414 270.821,64R$      
Medição do Termo 
Circunstanciado 02 415 75.806,60R$        
TOTAL 413.022,76R$       
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Em anexo a esta medição foram incluídos os seguintes documentos: 

- Carta da contratada acerca do encaminhamento da 2ª medição do 
termo aditivo 02 (doc. 469); 

- Planilha da 2ª medição do termo aditivo 02 (doc. 470). 

- Carta da contratada acerca do encaminhamento da medição do termo 
circunstanciado 02 (doc. 471); 

- Planilha da medição do termo circunstanciado 02 (doc. 472). 

 

 Quanto aos pedidos de reajuste contratual, acostados aos documentos 
de marcadores 465, 466 e 467, informo que estão sendo apreciados e que sua 
análise será posteriormente juntada aos autos. 

Solicita-se providências aos setores competentes no sentido da 
conferência dos demais documentos entregues fisicamente, exigidos no 
contrato, bem como o encaminhamento ao pagamento do valor medido. 

 

 
 

À sua consideração,  
 
 
 

ADALBERTO KNOTH 
Eng. Civil – CREA 124.968-3 

Serviço de Projetos e Obras – SPO 
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