PHL ENGENHARIA
phlengenharia01@gmail.com
Obra: Edificio Sede CREF9/PR
Data de Inicio da Obra: 16/01/17
Data de Conclusão: 10/07/18

RELATORIO QUINZENAL DE OBRA
REL 003 - Curitiba, 03 de Março de 2017
Periodo - 13 de fevereiro a 28 de Fevereiro

1.0 - CONTROLE DE PRODUÇÃO
1.1 Serviços realizados no período:
Montagem de canteiro de obras e áreas de vivencia (escritório, almoxarifado, vestiários,
sanitários, refeitorio). Por causa do problema da contenção a obra apresenta baixa
movimentação.

1.2 Controle de materiais e equipamentos:
Materiais do canteiro de obra
1.3 Controle de mão de obra:
Equipe RAC – Engenheiro, estagiario, almoxarife, mestre de obras e 2 ajudantes

1.4 Condições meteorológicas:
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2.0 – RELATORIO FOTOGRAFICO

phlengenharia01@gmail.com / 41 99932 8760

3.0 – CONTROLE LEED
Apresentado relatório de visita a obra com as seguintes pendências:

4.0 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Atas das reuniões do período
Discussão sobre o problema da contenção. CREF autorizou a alteração de projeto pela
construtora.
Reforçada a preocupação com a solução de fundação em sapata, possibilidade de problemas
futuros. RAC ira apresentar projeto e orçamento de nova solução até 10/03.
Construtora propôs revisão do projeto estrutural em virtude de alterações de contenção e
fundação. Arquiteta salienta que os pés direito e dimensões devem ser mantidos.
CREF tentara viabilizar junto aos órgãos públicos a retirada do ponto de taxi. Retorno até
25/02.
CREF iniciara o processo de licitação de contratação do ar condicionado. Prazo previsto 45
dias.
Solicitado à construtora orientações da parte civil.
Entregue pela arquiteta Mariana orientações sobre o arquivo morto a ser instalado.
Entregue pela arquiteta Mariana o projeto de incêndio aprovado pelos bombeiros
Questões pendentes
Solução de contenção e fundação.
Contratação das instalações de ar condicionado
Relocação do ponto de taxi
Diário de obras
O diário esta sendo preenchido em campo e se encontra atualizado.

Atenciosamente,
Pedro Henrique Locatelli
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