
INFORMAÇÃO SEOB Nº 28/16                                                   Em 06-05-2016 
                  
De: Eng. Adalberto Knoth 
Para: Alexandre Koenig S. Thiago - Diretor do SPO 
  

 

  Assunto: ENCAMINHAMENTO DA 18ª MEDIÇÃO DA OBRA (MEDIÇÃO 
FINAL) E DO REAJUSTE SOBRE A 18ª MEDIÇÃO 

 
 

 
  Processo: PROAD – CP 9235/2013 

 
  
 
 

Prezado Diretor, 

 

  A empresa Salver apresentou as notas fiscais nº 501 e 537 referentes, 
respectivamente, a 18ª medição do contrato a medição do reajuste sobre a 18ª 
medição. 

 A 18ª medição contratual, corresponde à última medição dos serviços da 
obra, está sendo encaminhada somente agora pois estava pendente a 
complementação de informações, por parte da Salver, sobre a manutenção do 
elevador. Sendo que essas informações complementares foram entregues 
nessa semana. 

 Apesar de ser a última medição da obra, ainda resta um saldo de           
R$ 22.900,11 para a Salver medir, pois esse valor é referente a reajuste 
contratual incidente sobre o Aditivo 02, sobre o Termo Circunstanciado 02 e 
sobre o Aditivo 03, sendo que esses reajustes foram formalizados 
recentemente.  

 O valor total da 18ª medição (nota fiscal nº 501) é de R$ 145.575,21 
(cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e 
um centavos). 

 Já o valor total da medição do reajuste da 18ª medição da obra é de     
R$ 9.753,54 (nove mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e 
quatro centavos), conforme nota fiscal nº 537. 

 

 Em anexo a esta medição foram incluídos os seguintes documentos no 
proad: 

- Termo de recebimento provisório da obra (doc. 544); 

- Planilha da 18ª medição (doc. 545). 

 



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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