
INFORMAÇÃO SEOB Nº 42/15                                                  Em  04-09-2015 
                  
De: Eng. Adalberto Knoth 
Para: Alexandre Koenig S. Thiago - Diretor do SPO  
 
 

  Assunto: MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA – 16ª MEDIÇÃO (mensal) –
FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ 

 
  Processo: PROAD – CP 8207/2013 
 
  
 

Prezado Diretor, 

 
Encaminho a seguir a 16ª medição mensal e informação a respeito do 

prazo de execução da obra. 
 

1. MEDIÇÃO 16 

Encaminho a nota fiscal eletrônica nº 894 da empresa Oros Engenharia 
Ltda, no valor de R$ 199.729,64 (cento e noventa e nove mil, setecentos e 
vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos) correspondente à 16ª 
medição do contrato. 

Esta medição, com serviços realizados no período de 21/07/2015 a 
20/08/2015, equivale a 1,67% do valor total do contrato, sendo que a obra 
acumula 36,35% do total de serviços. 

O valor dessa medição ainda se mostra consideravelmente baixo, dada 
a influência causada pelo embargo à obra aplicado pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE). A obra somente foi liberada, pelo MTE, no dia 30/07/2015 o 
que fez com que os serviços somente pudessem ser retomados a partir do mês 
de agosto, contudo, sem o uso da serra circular, o que atrasou a confecção das 
formas do último pavimento, da estrutura do barrilete e reservatórios, estes dois 
últimos, por sua vez, ainda estão sendo executados pela Oros. 

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: 

- Relatório do diário de obras eletrônico; 
- Carta da contratada acerca do encaminhamento da 16ª medição da 

obra; 
- Planilha da 16ª medição. 
 

Solicito 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. 

 
 
 



2. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

 Após a liberação do embargo da obra pelo MTE, em função do grande 
atraso causado no cronograma da obra, está sendo cobrado da contratada a 
apresentação de programação para a recuperação do prazo contratual, sendo 
que restam, apenas, cerca de 4 meses de obra, o que, pelo atual ritmo de 
desenvolvimento da obra, indica que seria muito difícil terminar a obra dentro 
do prazo contratual. 
 Assim, dada a importância da entrega da obra no prazo contratual, 
sugere-se que seja encaminhado ofício à Oros para que esta apresente, 
formalmente, sua programação de atividades e ações a serem tomadas para a 
recuperação do prazo contratual. 
 
 
À sua consideração,  
 
 
 
 

ADALBERTO KNOTH 
Eng. Civil – CREA 124.968-3  

Setor de Execução de Obras - SEOB  

 


























































































