
LISTAGEM DE PENDÊNCIAS/SERVIÇOS EM OBRA

ITEM SERVIÇO EXECUÇÃO PENDÊNCIA EM OBRA PENDÊNCIA DE PROJETO / 
PROPRIETÁRIOS

ETAPAS INICIAIS

1 Visitas técnicas iniciais de reconhecimento das áreas ENTREGUE - -

2

Apresentação de Laudo e relatório técnico sobre as 
condições iniciais da edificação, enfatizando os 
problemas de execução fora dos padrões de 
conformidade técnica, levantamento de materiais 
existentes em obra (checando quantitativos e registrar 
em relatório). Propor ao construtor antigo, assumir os 
custos da retirada de todos os materiais remanescentes 
descartados e resíduos (entulho). Regularização da obra 
ARTs do CREA-BA

ENTREGUE - -

ETAPAS CONSTRUTIVAS

3 Recuperação das laje ? ? -

4
Execução de reforço e recuperação das lajes planas e 
inclinadas do pavimento térreo e cobertura do pavimento 
superior

? ? -

5 impermeabilização das lajes com revestimento em micro 
concreto GRAUT de alta fluidez, manta líquida PARCIAL

    1. Foram observadas que mesmo com 
a realização da impermeabilização das 
lajes, em períodos de chuva ainda 
ocorrem as mesmas infiltrações na parte 
interna da edificação 

-

6 Instalação da cobertura em telhado com madeiramento e 
telhas cerâmicas tipo colonial ? ? -

7 Fornecimento de relatório orientativo para manutenção 
periódica preventiva ? ? -

8 Verificar e corrigir problemas de impermeabilização 
ascendente e infiltrações existentes (principalmente no 
sanitário social)

? ? -

9 Demolição da laje existente do Hall para a construção da 
escada do pavimento superior ENTREGUE - -



10 Coletar orçamento de escada metálica, com 
possibilidade de instalação simples FALTA - -

11 Executar escada do Pavimento Superior FALTA

    1. Realização e entrega do protótipo do 
piso da escada em cimento branco para a 
verificação da arquiteta e dos proprietários 
da residência decidirem o material em que 
será executada.
    2.  Executar escada

    1. Definir material que a escada será 
executada 
    2. definir materiais para guarda-corpo e 
corrimão.

12 Demolição das alvenarias de vedação, conforme projeto 
de arquitetura PARCIAL

    1. Demolir vão da janela do Quarto 1 
    2. Demolir vão de porta do quarto de 
serviço dando acesso à circulação do 
fundo 
    3. concluir demolição das lajes acima 
das portas que dão acesso à sala de estar 
    4. Retirada da marquise da circulação 
fundo 

    1. Definir se haverá alteração dos vãos 
no Quarto de Serviço/Área de Serviço 
(porta x janela) 

13 Demolição e remoção do piso existente e nivelamento do 
contrapiso PARCIAL

        1. Correção dos níveis dos sanitários 
(níveis internos e externos)
    2. Concluir arestamento do piso do 
chuveiro da área de serviço
    3. Arestar as "bainhas" dos rodapés 

-

14 Construção da parede divisória da cozinha (cobogó) FALTA     1. Executar a divisória conforme a 
especificação do projeto. 

    1. Definir material (tipo de cobogó).
    2. Definir acabamento nas laterais da 
divisória (granito/outro material).
    3. Definir dimensão 

15 Construção das marquises de concreto FALTA     1. Executar a construção das marquises 
de concreto conforme o projeto 

    1. Revisar projeto de elementos de 
concreto (marquises) e definir se na 
circulação fundo terá pergolado acima da 
porta de acesso a circulação da escada 

16 Construção da Casa de Gás FALTA
    1. Verificar a possibilidade de ser 
instalada tubulações de fornecimento de 
gás direta 

    1. Definir se será realizada a 
construção da casa de gás ou uma 
instalação de fornecimento de gás direta 

17 Execução de vergas nas janelas e portas ? ? -



18 Arestamentos dos vãos FALTA

    1. Executar arestamento dos vãos. A 
maioria deles não possuem uma largura 
definida e não estão arestados e isso 
impossibilita uma medição precisa das 
aduelas e instalações das mesmas.
    2. Diminuir o vão da cozinha para a 
instalação do basculante 

    1. Definir se haverá o aumento dos 
vãos do WC 2 e WC03 para 70 cm. 
    2. Definir se terá alteração dos vãos 
(proposta de trocar porta x janela), pois 
ocorrendo essa mudança, a janela do 
quarto de serviço terá dimensão diferente 
da existente por conta do espaço 
disponível para o vão 

INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS | PEITORIS | ESQUADRIAS

19 Instalação de peitoris e soleiras (em concreto/ brises ou 
em granito) FALTA

    1. Realizar entrega do protótipo dos 
peitoris e soleiras, em cimento branco, 
para a verificação da arquiteta e dos 
proprietários da residência decidirem o 
material em que será executada. 

    1. Definir o material que será executada 
as soleiras e peitoris da residência 
(cimento branco/granito andorinha ou 
vermelho brasília) 

20
Recuperação, ajustes, montagem e instalações das 
esquadrias de madeira e portas em geral, basculantes e 
venezianas, considerando o projeto e esquema de 
aproveitamento das esquadrias existentes

FALTA

    1. Carpinteiro/outro: deve realizar o 
trabalho de recuperação das esquadrias 
existentes, remover a pintura, fazer 
montagem e instalação das peças 
conforme a decisão da proprietária e o 
projeto

    1. Cris/Ivan: Providenciar venda ou 
destino de esquadrias existentes do 
pavimento térreo (já que todas as 
esquadrias do térreo serão novas). 
Segunda opção: Guardar para aproveitar 
no 1o pavimento. Aguardar início de 
serviço com o carpinteiro para orçamento 
e análise de viabilidade. 
    2. Procurar empresa que realize a 
recuperação das esquadrias existentes. 

21 Listagem de ferragens necessárias para as esquadrias 
(externas - Palmelo, por conta da segurança) FALTA

    1. Carpinteiro/Fornecedor : Listagem de 
ferragens para as esquadrias para que 
seja possível ser realizada a compra dos 
mesmos 

-



22 Instalação e montagem de novas esquadrias FALTA

    1. Instalação das peças 
    2. Proteção peças (através de vedação 
com papelões e jornais para que não 
ocorra danificaçao das peças instaladas) 
    3. cuidado da equipe
    4. Após a realização de todos os 
serviços construtivos e de acabamento, as 
esquadrias podem ser 
envernizadas/celadas 

    1. Definir se terá alteração dos vãos 
(proposta de trocar porta x janela), pois 
ocorrendo essa mudança, a janela do 
quarto de serviço terá dimensão diferente 
da existente por conta do espaço 
disponível para o vão. Solucionar sistema 
de acionamento das Janelas altas (B.04 e 
B.07). 
    2. Definir tipo de fechamento das torres 
e o seu sistema de acionamento. 
    3. Definir as portas internas - se serão 
de mexicana ou lambri. 
    4. PI01- Porta do quarto 1/vestíbulo-
definir sentido de abertura da porta 
(sugerida por Sr. Roberto da SJT), atentar 
para o armário/layout para que a abertura 
e fechamento de porta não se choque 
com a sapateira prevista para o layout. 
    5. Definir se haverá o aumento dos 
vãos do WC 2 e WC03 para 70 cm. 
    6. WC03 - Definir qual o tipo de porta 
que será instalada no vão (Correr, 
Sanfonada/Camarão, abrir), verificar as 
possibilidades no layout proposto 
    7. Definir fechamento da abertura acima 
da porta da garagem (cobogó/gradil/outro)

23 Coordenação da montagem das esquadrias em alumínio 
(fornecedor específico) FALTA -

    1. Definir quais esquadrias serão 
executadas em alumínio. 
    2. Orçar com fornecedores.

24 Montagem dos pergolados (área de serviço e terraço) FALTA

    1. Executar a instalação dos pergolados 
atendendo as especificações do projeto
    2. verificar quantitativos e a 
possibilidade de aproveitamento do 
material existente  

    1. Definir se a circulação do fundo e a 
lateral terão instalação de pergolados
    2. confirmar alturas
    3. ver referências de varais para a área 
de serviço

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS



25 Verificação e ajustes nas instalações hidrosanitárias 
(água fria, água quente e esgoto) PARCIAL

     1. Sanitários - Concluir as instalações 
dos pontos de água e esgoto. Antes de 
concluir o reboco e revestimento, deve-se 
conferir os sifões. Ver pontos da ducha 
higiênica.
    2. Cozinha - Tirar um ponto de filtro que 
está com plug (acima da bancada).
    3. Área de serviço - colocar ponto de 
água para a máquina de lavar 
    4. Ver tipo de drenagem e 
impermeabilização para o chuveiro 
externo da circulação fundo (caso seja 
aprovada pela arquiteta a sua instalação) - 
Opção de seixos rolados

    1. Definir se terá a instalação de um 
Chuveiro externa, localizado na circulação 
do fundo.
    2. Cris/Ivan: Verificar se foi adquirida a 
torneira modelo Izy Plus do tanque da 
área de serviço e conferir todos os metais 
comprados 
    3. Cadastro dos pontos hidráulicos do 
WC03 e do 1º Pavimento para conferência 
de projeto

26 Instalação da tubulação de fornecimento de gás direto FALTA
    1. Listagem de materiais recomendados 
para o tipo de instalação 
    2. execução da instalação 

    1. Compra de materiais necessários 
para a instalação e listados pelo 
responsável da obra (tubulação e demais 
materiais)
    2. Cadastro e atualização do projeto 
(desenho técnico) conforme a instalação 
realizada em canteiro de obras 

27 Execução do sistema de drenagem da edificação (áreas 
internas) FALTA

    1. Execução/instalação de ralos 
lineares previstos no projeto (área de 
serviço e sanitários) 

Ivan/Cris: Compra de ralos lineares

28 Execução do sistema de drenagem pluvial (área externa 
e lajes) ? ? -

29 Instalação do sistema de água quente - BOILER FALTA
    1. Engenheiro/responsável pela obra 
apresentar implicações para a instalação 
de Boiler

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



30
Verificação das instalações de rede elétrica, com testes 
de corrente e amperagem, realizando troca completa do 
cabeamento existente, inclusive quadro de força e 
disjuntores

?

    1. Realizar as instalações elétricas 
conforme determinação do projeto.
    2. Alinhar as caixas de interruptores e 
tomadas.
    3. Fazer limpeza das caixas de embutir 
para tomadas e interruptores instaladas 
(estão sujas de argamassa).
    4. Colocar os espelhos das caixas de 
embutir já instaladas.
    5. Deixar as esperas da iluminação da 
escada.
    6. Fazer as instalações das arandelas 
internas e externas da edificação

    1. Conferir projeto (se ocorre todos os 
acionamentos das luminárias).
    2. Definir sistema de iluminação da 
escada 

31 Instalação e ajustes de novos eletrodutos, para as áreas 
externas e internas FALTA

    1. Executar conforme o projeto 
    2.  Atentar para o 
alinhamento/nivelamento das instalações 
    3. listagem de materiais que ainda 
precisam ser adquiridos para a realização 
das instalações elétricas 

    1. Definir iluminação das Fachadas 
(áreas externas) - Ir em lojas com a cliente 
para pesquisar luminárias
    2. Definir/conferir acionamento das 
lâmpadas da circulação lateral e 
circulação de fundo (o interruptor não está 
indicado no projeto)

32 Verificação, adequação e instalação do sistema de 
lógica e telefonia ? ?

33 Instalação de forro (Wc01 e Quarto 1) FALTA -     1. Definir tipo de forro 

34 Instalação de Sistema de Aquecimento Solar FALTA
    1. Engenheiro/ responsável pela obra: 
Colaborar com a pesquisa e definição da 
melhor solução para as placas solares 

    1. Pesquisa e definir a melhor solução 
para as placas solares (junto a 
fornecedores, construtor e outros)
    2. Realizar orçamentos com 
fornecedores do Sistema de Aquecimento
    3. Comparar os orçamentos e 
condições/soluções para a melhor 
definição
    4. Definir fornecedor Aquecimento Solar 
(ex: Soletrol e Pro Solar) – agendar com 
técnico
       

BANCADAS | FILETES | RODAPÉS



35 Instalação bancadas, filetes,rodapés FALTA

    1. Executar as instalações das peças 
em granitos conforme o projeto e dando 
um perfeito acabamento tanto no 
revestimento de paredes e piso quando 
nas instalações das peças
    2. Instalar torneiras, chuveiros, registros 
e sifões 

     1. Definir o tipo de granito para os 
sanitários (filete, rodapés e bancadas)
    2. Ver o modelo de instalação dos 
filetes que esteja de acordo com a solução 
dos níveis dos sanitários 
    3. Definir rodapé do restante da 
residência 
    4. Atualizar/continuar orçando com 
fornecedores 
    5. realizar pedido 
    6. Desenvolver projeto do WC03

 PISO | PAREDE | TETO | RODAPÉ

36
Execução do revestimento de rodapés, pisos e paredes 
cerâmicos ou porcelanatos e pedras considerando 
projeto existente e materiais comprados

FALTA

    1. Verificar as quantidades de pisos já 
compradas
    2. Realizar o assentamento dos pisos 

    1. Definir os tipos de revestimentos de 
piso para as áreas externas da edificação, 
granitos e rodapés 

37 Execução de passeios, rampas e placas de concreto 
externas FALTA     1. Executar passeios, rampas e placas 

de concreto

    1. Cadastrar linha da garagem 
    2. Definir/calcular dimensão da rampa 
    3. Cadastrar pisos externos (circulação 
lateral e circulação de fundo) -  Onde 
existe a possibilidade do chuveiro ser 
relocado – para conferência de medidas 
do projeto 

ACABAMENTOS | PINTURA

38 Raspagem das pinturas e revestimentos antigos FALTA
    1. Limpeza e correção de 
irregularidades das paredes para a 
realização da etapa de acabamento. 

-

39 Execução de emassamento e pintura das paredes 
internas FALTA -     1. Concluir definição dos revestimentos 

de parede 

40 Execução de emassamento e pintura das paredes 
externas (Fachadas, paredes e muros) FALTA -     1. Definir revestimento de paredes 

externas 

41
Apresentação de relatório da obra com memorial 
descritivo das atividades desenvolvidas, com caderno 
orientativo (cálculos estruturais e de recuperação, etc.)

FALTA Engenheiro responsável -

42 Metodologia dos serviços e prazo de entrega FALTA Engenheiro responsável -


