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CONDOMÍNIO MIRANTE DO VALE 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 10 

Data: 08/03/2017 Local: Comercial Ramos para tintas Coral e Escritório para tintas Suvinil 

Participantes: Sr. Eduardo, Eng. Helço, Sr. Joana 

 

ASSUNTO PRINCIPAL –Ações para a obra e Registro geral: 

1. Bloco A – Vermelho: Com a impossibilidade de se renovar o rejunte (falta de aderência 

do novo rejunte) solicita-se a substituição de 4 faixas da fachada voltada para a 

portaria indicadas na foto 1 e 2 – Quantidade estimada de cerâmicas: 28,00m² (7m² 

cada uma) 

2. Bloco C – Azul: O morador solicitou que toda a faixa do seu andar (5º andar voltado 

para o jardim, fachada sul, conforme foto 3) fosse revestida. Porém, não há 

quantidade suficiente de material para executar a faixa integralmente, pois ainda há 

ao menos 4m² estimados que devem ser reservados para usar na fachada Norte/Lucaia 

e o estoque é da cerâmica Lux Elisabeth 10x10* e apenas 10,8m². Portanto, deve-se 

revestir apenas a parte da frente.  

*Além da quantidade de cerâmica ser muito pouca, a marca Elisabeth é mais difícil de 

trabalhar do que a marca Eliane , quebrando mais durante o processo. Até então não 

foi encontrada a mesma cerâmica usada ou de outra marca que pudesse 

complementar o estoque. 

3. Bloco C – Azul: Substituir complemento da cerâmica cinza na parte branca por 

cerâmica branca. Foto 4 

4. Todos os blocos: Atentar-se no momento da pintura para a a base das vigas Foto 5 e 6 

e para o acabamento na pintura dos detalhes pretos que devem ter melhor 

acabamento. 

5. Registro Geral do andamento da obra. Fotos 7, 8, 9 e 10 

6. Eduardo solicitou apoio do Atelier Plural e Cymaco para a montagem da apresentação 

sobre o resultado da obra para assembleia que irá eleger o síndico do dia 31/03/2017. 

A arq. Joana irá montar a minuta da apresentação a ser avaliada pelo Eng. Helço e Sr. 

Eduardo. 



 

 

Rua Barão de Sergy, 176. Ed. Tiffany’s, mezanino. Barra, Salvador - BA. CEP: 40.140-040 

3264 0029 ramal 223 | atelierplural@gmail.com | www.atelierplural.com 

 

FOTO 1 – Substituição de mais faixas no 
bloco vermelho 

FOTO 2 – Substituição de mais faixas no 
bloco vermelho 

  

FOTO 3 – Bloco C – faixa do 5 andar 
FOTO 4 – Substituição de trecho cinza por 
branco 
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FOTO 5 – Bloco C – pintura na base das vigas 
FOTO 6 – Bloco B – pintura na base das 
vigas 

 
 

FOTO 7 – Bloco A – Vermelho após pintura 
das faixas 

FOTO 8 – Bloco B – lateral finalizada 
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FOTO 9 – Bloco C – Lateral do bloco Azul  
FOTO 10 – Bloco C – Registro do 
funcionário Cymaco revestindo trecho 
cinza. 

  

 


