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 008 - Curitiba, 16 de Maio de 2017
Periodo - 01 de Maio a 15 de Maio.

1.0 - CONTROLE DE PRODUÇÃO
1.1 Serviços realizados no período:
Cravação das estacas de contenção (100% executado).
Arrasamento das estacas de contenção (90% executado).
Forma de viga de coroamento (90% executado).
Armação de viga de coroamento (100% executado).
Concretagem de viga de coroamento (90% executado).
Execução de tirantes provisórios (10% executado).
Escavação parcial do terreno.
1.2 Controle de materiais e equipamentos:
Aço
Tirantes
1.3 Controle de mão de obra:
Equipe RAC – Engenheiro, almoxarife, mestre de obras e 2 ajudantes
Equipe Ensolo – Operador, 5 ajudantes
Empreiteiro de armação
1.4 Condições meteorológicas:
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2.0 – RELATORIO FOTOGRAFICO
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3.0 – CONTROLE LEED
Apresentado relatório de visita a obra com as seguintes observações:
- Croqui do canteiro de obras entregue dia 03/05/17, mas deverão ser feitas alterações e
maior detalhamento do projeto, conforme orientações enviadas por e-mail pela Ecobuilding.
- Mesmo com a construção do lava-rodas existem sedimentos que estão saindo do
canteiro para a rua, o controle desses sedimentos deverá ser feito e deverá ser exigida a
chegada dos caminhões limpos para não causar esse tipo de situação.
- O canteiro possui limitações de espaço e ainda não conseguiu se organizar, serão
executadas as proteções necessárias, central de resíduos e depósitos necessários ao
armazenamento de materiais e demais instalações conforme projeto de croqui do canteiro
enviado em 03/05 (ainda deverão ser feitos alguns detalhamentos).
- Os relatórios fotográficos semanais ainda não foram retomados, providenciar com
Urgência.
- Preenchimento da Planilha de Gestão de resíduos ainda não iniciada.

4.0 – CONTROLE FINANCEIRO

5.0 – CURVA S
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6.0 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO
- Aguardamos a confirmação pela Ecobuilding dos parâmetros de projeto e da pontuação
pretendida pelo LEED.
- Aguardamos a confirmação do edital de licitação do ar condicionado.
- A construtora se comprometeu a diminuir a diferença do recuo dos fundos, compensando no
muro do vizinho.
- Entregue pela RAC solicitação de aditivo de grupo motor-gerador para o sistema de incêndio.
- Informamos que esta semana será entregue a planilha final de valores compatibilizados de
fundação, contenção e estrutura.

Este relatório foi elaborado e criado pela PHL ENGENHARIA e editado em uma via eletrônica,
destinada ao CREF9/PR. Estamos à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas que
venham surgir.
Atenciosamente,
Pedro Henrique Locatelli
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