
INFORMAÇÃO SEOB Nº 65/16                                                   Em 13-10-2016 
                  
De: Eng. João Carlos Godoy Ilha 
Para: Alexandre Koenig S. Thiago - Diretor do SPO 
  

 

Assunto: ENCAMINHAMENTO DE MEDIÇÕES FINAIS DE SALDO
CONTRATUAL REFERENTE AOS REAJUSTES APOSTILADOS 

 

Processo: PROAD – CP 9235/2013 

  

Prezado Diretor, 

 

  A empresa Salver apresentou as notas fiscais nºs 757, 758 e 759 
referentes, respectivamente: 

� Nota nº 757 – no valor de R$ 18.145,04 (dezoito mil e cento e 
quarenta e cinco reais e quatro centavos) referente ao saldo de 
reajuste do segundo Termo de apostilamento (doc. 530); 

� Nota nº 758 – no valor de R$ 1.753,86 (um mil e setecentos e 
cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos) referente ao reajuste 
do Segundo Termo Circunstanciado (doc. 530); 

� Nota nº 759 – no valor de R$ 3.000,21 (três mil e vinte um centavos) 
relativo ao Termo de apostilamento de reajuste do aditivo 03 (doc. 540). 

As notas acima zeram o saldo da obra conforme os controles de 
medições das planilhas do SEOB. Apesar de não constar ainda resposta do 
oficio Secad nº 190/2016 (doc. 573), observo que foi saneada a pendência 
quanto a certidão negativa do INSS (doc. 574) sendo que também está sendo 
liquidado o saldo contratual.  

Sugere-se a determinação da comissão para o recebimento definitivo 
bem como o agendamento da equipe de vistoria para as próximas semanas. 

Solicitam-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,  
 
 
 

JOÃO CARLOS GODOY ILHA 
Eng. Civil – CREA 28.978-2 
Assistente-Chefe do SEOB 

Serviço de Projetos e Obras - SPO 
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