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 032 - Curitiba, 01 de Junho de 2018
Periodo - 16 de Maio a 31 de Maio.

1.0 - CONTROLE DE PRODUÇÃO
1.1 Serviços realizados no período:
- Concretagem do piso de concreto do subsolo.
- Instalação de paredes de drywall do térreo.
- Instalação de portas corta fogo.
- Instalação de manta asfáltica 3+4 – térreo, 3º pavimento.
- Revestimento porcelanato fachada – volume auditório e térreo.
- Emassamento e pintura de 1º demão da escada pressurizada.
- Execução de tecnocimeno nos banheiros e fachada, e pintura da fachada.
- instalação de 50% do corrimão da escada de incêndio.
- Instalações elétricas e hidráulicas.
- Material - Luminárias.
- Instalação de louças e metais dos banheiros.
- Instalação de incêndio – montagem das caixas de incêndio.
- Entrega de um elevador.
1.2 Controle de mão de obra:
Equipe RAC – Engenheiro, almoxarife, mestre de obras e ajudantes
Empreiteiro de pintura
Empreiteiro de piso cerâmico
Empreiteiro de hidráulica
Empreiteiro de eletrica
Instaladora de ar condicionado
Instaladora de esquadrias de alumínio
Equipe ar condicionado
1.3 Condições meteorológicas:
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2.0 – RELATORIO FOTOGRAFICO
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3.0 – CONTROLE LEED
- Preenchimento da Planilha de Gestão de resíduos em andamento.
- É importante que todos os dutos permaneçam vedados durante todo o período de obras
para evitar a contaminação do sistema por material particulado.
- Realizada visita Ecobuilding no dia 17/05

4.0 – CONTROLE FINANCEIRO

5.0 – CURVA S
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6.0 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Foi realizada reunião no dia 24/05 na sede do CREF onde foram abordados os seguintes
pontos:
- Entrega do layout definitivo até inicio do mês de junho para orçamento das divisórias
internas.
- RAC ira fazer a adaptação do projeto arquitetônico para o CREF dar entrada nas alterações
na prefeitura.
- A construtora apresentou aditivos referente às luminárias, casa de maquinas do gerador e
itens complementares. PHL esta analisando.
- Sera estudada uma solução para a entrada de veículos e de pedestres.
- CREF confirmou a contratação de novo projeto de paisagismo para atender as pendências do
LEED.
- Aguardando a data de liberação e entrega dos equipamentos da VRF para agendamento na
obra.
- Informamos que o projeto elétrico não esta compatível com as demandas dos equipamentos
de ar condicionado. Devera ser solicitada uma revisão ao projetista.
- Entregue pelo CREF documentação para cadastro na Copel.
- Definição das alturas dos decks ficara a cargo do novo projetista do paisagismo.
- O projetista Eduardo Ribeiro ainda tem alguns itens em aberto a responder conforme e-mail
enviado pela Ecobuilding em 11/04/2018.

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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