
MODELO PADRÃO 

 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS 

  
1. DADOS DO CONTRATANTE: 

 
a) Nome/Razão Social:  
b) CPF / CNPJ:  
c) Nome do Responsável: 
d) CPF do Responsável:  
e) Endereço de correspondência:  
f) CEP:  
g) Fone(s):  
h) E-mail: 

 
2. DADOS DA CONTRATADA: 

 
a) Nome/Razão Social:  
b) CPF/CNPJ:  
c) Registro no CREA/PE:  
d) Endereço de correspondência:  
e) CEP:  
f) Fone(s):  
g) E-mail: 
h) Nome do Responsável Técnico:  
i) Formação:  
j) Registro no CREA/PE:  
k) Número da ART (CREA/PE):  

 
3. DADOS DO POÇO: 

 
a) Endereço do poço: 
b) Coordenadas geográficas:  
c) Datum:  
d) Diâmetro do revestimento (pol): 
e) Tipo do revestimento: 
f) Altura da boca do poço em relação ao solo (m): 
g) Profundidade de construção (m): 
h) Profundidade útil (m): 

 
4. DADOS DO MEDIDOR DE VOLUME: 

 
a) Identificação: 
b) Leitura: 
c) Data da leitura: 

 
5. DADOS DO EQUIPAMENTO DE RECALQUE INSTALADO: 

 
a) Tipo do equipamento de bombeamento: 
b) Marca: 
c) Modelo: 
d) Potência do motor: 
e) Tensão do motor: 
f) Profundidade do Crivo da Bomba / injetor: 
g) Tipo de coluna edutora: 
h) Diâmetro da coluna edutora:
i) Comprimento da coluna edutora: 

  

Espaço reservado para 

Logomarca da Contratada 



MODELO PADRÃO 

 
 
 
 
 

RELATÓRIO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS 

 
 

6. DADOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: 
 
a) Data do Início: 
b) Data do Término:  
c) Produto(s) utilizado(s) na limpeza: 
d) Produto(s) utilizado(s) na desinfecção: 
e) Nível estático medido: 
f) Data e hora da medição do nível estático: 
g) Nível dinâmico medido ao final do teste expedito: 
h) Tempo de bombeamento do teste expedito: 
i) Vazão utilizada no teste expedito: 

Obs.: o teste expedito deverá ter pelo menos 1(uma) hora de duração. 
 
 

7. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA: 
 
      Apresentar fotos nítidas:  

a) da instalação completa do medidor de volume (do poço ao medidor); 
b) da leitura do medidor de volume (legendar com data da obtenção); 
c) da identificação do medidor de volume;  
d) do equipamento de bombeamento e tubulação retirada; 
e) do bombeamento do poço; 
f) da caixa de proteção do poço. 

 

 
8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

 
 

9. CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES: 
 

 
10. DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA MANUTENÇÃO:  

 
 
 

 

Recife, ___ de _______de _____. 
 

 

______________________       _________________________                __________________________ 
Contratante                                             Contratado                                       Responsável Técnico 

 

Espaço reservado para 

Logamarca da Contratada 

 


