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 021 - Curitiba, 1 de Dezembro de 2017
Periodo - 16 de Novembro a 30 de Novembro.

1.0 - CONTROLE DE PRODUÇÃO
1.1 Serviços realizados no período:
Alvenaria térreo (90% executado).
Alvenaria 2 pavimento.
Alvenaria 3 pavimento.
Alvenaria 4 pavimento.
Alvenaria 5 pavimento.
Emboço Subsolo
Emboço muros térreo
Emboço térreo
Infraestrutura elétrica subsolo (30% executado).
Infraestrutura elétrica térreo (40% executado).
Infraestrutura elétrica 1 pavimento (35% executado).
Prumadas hidráulicas até 6. Pav
Contramarcos

1.2 Controle de mão de obra:
Equipe RAC – Engenheiro, almoxarife, mestre de obras e ajudantes
Empreiteiro de forma e armação
Empreiteiro de alvenaria
Empreiteiro de hidráulica
Empreiteiro de eletrica

1.3 Condições meteorológicas:
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2.0 – RELATORIO FOTOGRAFICO
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3.0 – CONTROLE LEED
- Não foi identificado nos relatórios e nas visitas a estratégia utilizada para lavagem das bicas e
equipamentos com cimento.
- Não foi identificada central de corpo de provas.
- Não foi identificada medida para local de tratamento de efluentes da lavagem dos pincéis e
rolos.
- Preenchimento da Planilha de Gestão de resíduos em andamento.
- Aguardando as declarações de conteúdo reciclado e regionalidade dos produtos indicados
para análise

4.0 – CONTROLE FINANCEIRO

5.0 – CURVA S
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6.0 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO
- Em analise aditivo referente a grupo motor gerador para sistema de pressurização.
- Aguardando homologação do fornecedor dos equipamentos de ar condicionado. Abertura
dos envelopes dia 24/11.
- Aguardando posicionamento da Ecobuilding sobre as demandas de certificação dos projetos
de arquitetura e instalações.
- Acordada a troca das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED no projeto luminotecnico.
Envio do projeto alterado até 08/12.
- Sera iniciado processo licitatório para instalaççao dos paines fotovoltaicos.
- Acordado com a construtora, arquiteta e fiscalização a instalação dos contramarcos
alinhados com a parte interna dos ambientes. A construtora será responsável pelo tratamento
adequado contra infiltrações no peitoril das janelas.
- Solicitado à construtora a instalação de isolamento térmico nos tubos drenos do ar
condicionado.
- Por 2 vezes foram cancelados o treinamento pela Ecobuilding e agente comissionador junto
às instaladoras da obra (21/11 e 30/11). Ressaltamos a importancia do treinamento como
parte do escopo a ser documentado pelo agente comissionador.

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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