Ata Reunião – I9 Eng.e Consult. e Vortex Arquitetura–
Empreendimento Platinum

DATA DA REUNIÃO
LOCAL:
HORÁRIO:
AUTOR:

02/04/18 – Semana 2
Escritório Vortex Arquitetura
14:00 hs
Rodrigo/Mauricio

ASSUNTO: Reunião de Feed Back - 1ª Semana de Acompanhamento pela I9 Engenharia no Empreendimento Playtinum

Participantes
Rodrigo Beltrame – Engº
Maurício Pedroso – Engº
Roges – Diretor
Mario – Gestão de Obras
Rafael - Financeiro

Empresa / Departamento
I9 Engenharia
I9 Engenharia
Vortex Arquitetura
Vortex Arquitetura
Vortex Arquitetura

ATA DA REUNIÃO – Assuntos

Responsável

- Foi apresentado e entregue à Vortex em meio físico, o relatório fotográfico da segunda
Engº Rodrigo
semana de acompanhamento pela I9 Engenharia na obra Platinum. Neste foi relatado algumas
técnicas executivas adotadas pela obra, sugerindo neste algumas ações de melhorias e
Engº Maurício
observações pertinentes. Foram debatidos assuntos como remoção de materiais com os
devidos transbordos de transportes assinados pelos destinatários para uma comprovação
futura no termino da obra, criação de um Lay out do canteiro por parte da I9, revitalização da
entrada do empreendimento, execução dos contrapisos internos dos apartamentos, aberturas
das canaletas nas paredes para execução das instalações embutidas nestas e execução das
interferências na execução do reboco externo.
- Foi apresentado a planilha – Check List de Habite-se , a qual refere-se ao acompanhamento
continuo de todos os projeto e documentos os quais tem que serem aprovados nos órgãos
públicos para a retirado do habite-se do empreendimento. Onde a Vortex indicou os
responsáveis de sua empresa para tratar deste assunto junto com a I9, Arthur e Rafael.
- Fio apresentado o modelo da Planilha de reorçamento.
- Foi apresentado e explicado o Informe Técnico (IT) de Reboco Externo, onde neste está
descrito todas as etapas executivas deste serviço.
- O gestor de obras Mario ficou de encaminhar para a I9 os orçamentos executivos existentes
do empreendimento Platinum.
- Ficou combinado de inserirmos o mestre da obra em questão no processo de
acompanhamento e gestão de todos os serviços existentes no canteiro da respectiva obra.

Status

