
 

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

Empreendimento Platinum 

DATA DA REUNIÃO 26/03/18 – Semana 1 

LOCAL: Escritório Vortex Arquitetura 

HORÁRIO: 14:30 hs 

AUTOR: Rodrigo/Mauricio 

 
 

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

Participantes Empresa / Departamento 

Rodrigo Beltrame – Engº I9 Engenharia 

Maurício Pedroso – Engº I9 Engenharia 

Roges – Diretor Vortex Arquitetura 

Mario – Gestão de Obras Vortex Arquitetura 

Rafael - Financeiro Vortex Arquitetura 

Arquiteta Rafaela Vortex Arquitetura – Escritório Terceiro 

 
 

ATA DA REUNIÃO – Assuntos  Responsável Status 

 
- Foi apresentado e entregue à Vortex em meio físico, o relatório fotográfico da primeira 
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 
observações pertinentes referentes a técnicas executivas. Foram debatidos diversos assuntos 
desde técnicas executivas ate descrições do respectivo Memorial Descritivo do 
Empreendimento. 
 
- Foi apresentada a planilha de andamento dos serviços atualizada da obra Platinum. 
      - Acompanhamento serviços Apto Tipo 
      - Acompanhamento dos serviços de fachada 
      - Acompanhamento dos serviços das circulações tipo. 
Ficou acertado que haveria uma reunião na obra com o Gestou de obra Mario e  o Engº da I9 
para validar estes serviços apresentados e desenvolver juntos os serviços dos demais setores 
do empreendimento não foram apresentado nesta reunião. 
  
- Ficou acertado da I9 apresentar na próxima reunião, a qual ficou previamente agendada para 
dia 02/04 as 14:00 na sede da Vortex Arquitetura, a planilha do andamento dos serviços dos 
demais setores do empreendimento. 
      - Acompanhamento serviços Escadas 
      - Acompanhamento serviços Pavimento Térreo 
      - Acompanhamento Áreas Externas / Estacionamento / frente do empreendimento 
      - Acompanhamento Lojas Comerciais. 
 
- Ficou agendada uma reunião na obra na próxima terça feira dia 27/03 as 9:30 hs, com o 
gestor de obras Mario e a Arquiteta responsável pelo apto decorado Rafaela , no intuito de 
discutirmos e alinharmos as estratégias para execução da entrada do empreendimento mais 
atrativas aos clientes e todo o caminho até o apto decorado a ser realizado até o final de Maio. 
Onde será executado e orçado um plano de ataque para atender as necessidades comerciais 
do empreendimento 
 
- A I9 ficou de apresentar até a próxima reunião uma Instrução de serviço – Informe Técnico – 
IT para a execução dos revestimentos argamassados – Massa única das fachadas externa do 
respectivo empreendimento. 
 
A I9 ficou de enviar por email, o relatório fotográfico e os arquivos apresentados nesta reunião 
para a Vortex. 
 
A I9 ficou de indicar alguns fornecedores / Empreiteiras de Mão de obra para o gestor de obras 
Mario dos seguintes serviços: 

 
Engº Rodrigo 
 
Engº Maurício 
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- MO Contra piso projetado 
- MO Revestimento Externo - Projetado 
- Empresa Fornecimento e instalação de Andaimes fachadeiros 
- Empresa Fornecimento e instalação de Mármores e Granitos  
- Empresa fabricação de esquadrias de Alumínio / PVC  
 
 - O gestor de obras Mario ficou de enviar para a I9 por email, durante a semana, o orçamento 
global do empreendimento Platinum com as respectivas quantidades orçadas para o término 
do mesmo. Além disso, todas as empresas já contratadas para a execução de algum serviço no 
respectivo empreendimento, com os prazos de entrega acertados. 
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