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CONDOMÍNIO MIRANTE DO VALE 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 11 

Data: 20/04/2017 Local: Rua Alagoinhas, n8. Salvador Bahia 

Participantes: Sr. João e Sra. Joana 

 

ASSUNTO PRINCIPAL –Registro geral do andamento da obra em ABRIL/2017: 

1. Bloco A – Vermelho:  

a. Apresenta-se praticamente finalizado com a ressalva da necessidade de 

retoque relacionado ao embutimento dos drenos.  

b. A foto 1 aparece o Ar Condicionado no Bloco A que precisa de reparo na 

pintura. Na foto 2 aparece mancha causada pela argamassa ao embutir o 

dreno – verificar na próxima visita se a mancha persistiu e se há a necessidade 

do retoque da pintura. 

2. Bloco B – Verde:  

a. Verificou-se que foi iniciada a pintura das faixas verdes como visto na foto 3 e 

4.  

b. Aconselha-se entrar em contato com os moradores para que os cabos 

externos que vão de um cômodo a outro de diversas unidades habitacionais 

passem por dentro da própria unidade (foto 4, 5) 

c. O embutimento dos drenos continua a ser executado como mostra na (foto 5) 

d. Foi identificada uma esquadria de sanitário fora do padrão da edificação. 

Orienta-se ao menos enviar a notificação ao morador da unidade quanto à 

irregularidade do elemento. (Foto 6) 

e. Buscar fornecedor para substituição dos brises das garagens (Foto 7) – avaliar 

se o serviço será executado nessa obra ou entrará para etapas futuras.  

3. Bloco C – Azul: A equipe de obras da Cymaco continua aguardando a liminar da justiça 

para liberar a entrada na cobertura e assim executar os reparos na coluna (foto 8).   

4. Verificar a retirada das caixas de concreto sem uso. Serão feitas ainda? (Fotos 9) 

5. Registro geral do andamento da obra (Foto 10) 
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FOTO 1 – Necessidade de pintura do pano 
branco 

FOTO 2 – Mancha vertical causada por 
argamassa 

 

 

FOTO 3 – Bloco B –início da pintura da faixa 
na cor verde 

FOTO 4 – Bloco B –início da pintura da faixa 
na cor verde – Atenção aso cabos passando 
por fora da unidade. 
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FOTO 5 – Bloco B – cabos externos e 
embutimento dos drenos 

FOTO 6 – Bloco B – esquadria de 
apartamento térreo com basculante fora do 
padrão. 

 
 

FOTO 7 – Brises quebrados, necessitando 
substituição. 

FOTO 8 – Bloco B – lateral finalizada 
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FOTO 9 – Registro geral visto do Estacionamento 

 

FOTO 10 – Registro Geral visto da Lucaia 

 

 


