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QUANT. FUNÇÃO QUANT. DESCRIÇÃO QUANT.

Presente Encarregado 1 Furadeira

Presente Oficial 1 Makita

Presente Eletricista 1 Maquina de Solda

Presente Pintor 1 Parafusadeira

Presente Ajudante 1 Martelete

Presente Aux. Manutençãp 1
Presente Aux. Manutençãp 1
Presente Tecnico Ar condicionado
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Pluviometria (mm)

Manhã x Manhã Manhã

Tarde x Tarde Tarde

Noite Noite Noite

LUIS TAVARES

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

DANIEL CARPIO
PEDRO GABRIEL

RODOLFO
LAILSON
LUCAS BATISTA
ARLEY
DANIEL SALES

   TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL NUBLADO CHUVA

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - RELATÓRIO FOTOGRAFICO

Pedro Gabriel e Lucas Batista estão retirando as condesadoras de ar condicionado para a 
equipe de costrução civil executar reparos na proteção mecanica da impermeabilização da calha 
do Bloco C, aproveitando a oportunidade para revisar a parte elétrica e fazer a manutenção 
preventiva nos aparelhos.

Equipe da construção civil está fazendo a limpeza e revisão nas calhas e descidas das águas 
pluviais.

Daniel Carpio e Luis Tavares estão devolvendo as carteiras retiradas das salas de aula, as 
mesma foram retiradas para adequar as salas ao distanciamento necessário para aplicação das 
provas do ENEM.

O pintor Arlei está fazendo o reparo na pintura de uma das salas da coordenação onde houve na 
noite passada um problema de vazamento na rede de aguas pluviais, o Pedreiro Lailso fez a 
troca da conexão que ocasionou o vazamento e o Arlei irá proceder com a recuperação da 
pintura.
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A empresa terceirizada CONCRET está realizando teste e reparos nas sirenes do sistema de 
detecção de fumaça, realizou também a revisão do projeto de prevenção de incêndio que está 
para aprovação no Corpo de Bombeiros. De acordo com o responsável existe algumas 
interferências a fazer para atender as exigências do CBMDF, como mudança na abertura da 
porta da biblioteca e alguns extintores que estão faltando, a empresa ja está providenciando as 
adequações.
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