
 INFORMAÇÃO SEOB Nº 25/15                                                      Em 03-07-2015 
                  
De: Eng. Adalberto Knoth 
Para: Alexandre Koenig S. Thiago - Diretor do SPO  
 
 

  Assunto: 1 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA – 14ª MEDIÇÃO (mensal); 

2 - ANÁLISE DO PEDIDO DE REAJUSTE SOBRE O ADITIVO 01; 

3 - NOVO PEDIDO DE ADITIVO: ESTRUTURA METÁLICA DA 
COBERTURA 

        
 
  Processo: PROAD - 8207/2013 
 
  
 

 
Prezado Diretor, 
 
 
Encaminho a 14ª medição da obra e manifestação acerca do pedido de 

reajuste sobre o aditivo 01, bem como, informo sobre o novo pedido de 
aditamento contratual protocolado pela contratada. 

1. MEDIÇÃO 14 DA OBRA - ENCAMINHAMENTO 

Encaminho a nota fiscal eletrônica nº 858, da empresa Oros Engenharia 
Ltda., no valor de R$ 432.359,78 (quatrocentos e trinta e dois mil, trezentos e 
cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos). Esta medição, relativa ao 
período de 21 de maio a 20 de junho de 2015, corresponde a 3,62% do valor do 
contrato, sendo que a obra acumula 34,54% do total de serviços. 

Informo que foram incluídos no processo, juntamente com esta medição, 
os seguintes documentos: carta da contratada acerca do encaminhamento da 14ª 
medição (doc. 409); relatório do diário de obras eletrônico relativo ao período da 
medição (doc. 410); e a planilha de serviços executados desta medição (doc. 411). 

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. ANÁLISE DO PEDIDO DE REAJUSTE SOBRE O ADITIVO 01 

A contratada Oros apresentou solicitação de reajuste sobre os valores do 
Aditivo 01 (R$ 70.544,58), conforme documento de marcador 412. Esse aditivo foi 
assinado no dia 20/02/2015, sendo que se refere a duas etapas de serviços, a 
saber: diferenças de retificação da planilha orçamentária (R$ 63.421,58); e 
acréscimo de serviços ao objeto contratual (R$ 7.123,00) - conforme documento 
de marcador 280. 

 



a) Diferenças de retificação da planilha orçamentária 

Esse serviço se refere ao consumo, além do previsto no orçamento, de: cimento, 
areia e a confecção da argamassa usados na execução das estacas da fundação. 
Esses serviços correspondem ao itens 2.7, 2.8 e 2.9 da planilha do aditivo 01 
(documento de marcador 280). 
Tem-se que as fundações foram executadas no período de 06/08/2014 a 
02/10/2014. 
 
b) Acréscimo de serviços ao objeto contratual 

Esse serviço se refere a alteração da viga de baldrame do muro de divisa. Sendo 
que, para sua execução, foi necessário aumentar o consumo de formas, armadura 
e concreto (totalizando R$ 7.123,00, conforme item 3 da planilha do documento de 
marcador 280). 
Tem-se que a execução do muro de divisa foi iniciada somente após o dia 
07/10/2014. 

 

Assim sendo, considerando-se o critério adotado no documento de 
marcador 313 para a definição do adimplemento das parcelas e considerando-se 
que o período de reajuste se refere a outubro/2013 até outubro/2014, sendo que a 
incidência do reajuste se dá a partir do dia 07/10/2014 (aniversário da proposta), 
tem-se que a contratada tem direito, somente, ao reajuste sobre o valor do item b 
acima exposto, ou seja, o reajuste deve incidir somente sobre o montante de R$ 
7.123,00 (sete mil cento e vinte e três reais). 

3. SOLICITAÇÃO DE ADITIVO – ESTRUTURA DA COBERTURA 

A contratada protocolou novo pedido de aditivo contratual, assim, foram 
incluídos no proad os documentos 413 e 414 que se referem, respectivamente, ao 
pedido inicial e ao pedido retificado dessa nova solicitação de aditivo. Essa 
solicitação de aditivo refere-se à estrutura de sustentação dos telhados do prédio. 
Contudo, esse pedido ainda está em processo de análise e será encaminhado 
posteriormente. 

 

À sua consideração,  
 
 
 

ADALBERTO KNOTH 
Eng. Civil – CREA 124.968-3 

Serviço de Projetos e Obras - SPO 

















































































Documento juntado por: 1639 - GEOVANY ADELINO GAMBA



Documento juntado por: 1639 - GEOVANY ADELINO GAMBA



Documento juntado por: 1639 - GEOVANY ADELINO GAMBA



Documento juntado por: 1639 - GEOVANY ADELINO GAMBA




