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CONDOMÍNIO MIRANTE DO VALE 

RELATÓRIO 13 – FINALIZAÇÃO DA OBRA 

Data: 07/08/2017 Local: Rua Alagoinhas, no 8. Salvador Bahia 
Arquiteta Redatora do Relatório: Joana Pinheiro CAU: A58576 9 

 

ASSUNTO PRINCIPAL – Finalização da obra 

1. OBJETIVO 

O objetivo do presente documento é relatar a finalização e entrega da Obra de Reforma da 

Fachada do Condomínio Mirante do Vale com duas metas principais. A primeira é verificar se as 

execuções dos serviços estão em conformidade com o que foi contratado pelo condomínio e a 

segunda é gerar uma memória de cálculo e de especificação que servirão de insumos para 

futuras reformas. 

2. METODOLOGIA 

Para gerar o presente relatório foi necessário avaliar se a execução da obra e os serviços que 

foram prestados estão em concordância com os seguintes documentos: 

• Informações divulgadas em Assembleia para aprovação da referida obra em 14 de 

dezembro de 2015; 

• Termo de Referência realizado pelo Atelier Plural e divulgado para as empresas para 

coleta de orçamentos emitido em 10 de janeiro de 2016; 

• Quantitativos e plantas dos contratos anteriores emitidos pela Arq. Joana Pinheiro. 

 

Outra atividade importante para a coleta de dados para a elaboração deste documento foi  a 

análise dos Relatórios de Visitas Técnicas gerados ao longo da atividade de Acompanhamento 

de Obra (CAU/Ba – RRT: 5325697) que possuem fotos da situação registrada no local, 

observações discutidas e orientações escritas para resolução das questões encontradas nas 

referidas datas de visita. 

3. SERVIÇOS REALIZADOS 

Originalmente, a obra se daria apenas pelo que está descrito no Termo de Referência que serviu 

de base para contratação da empresa CYMACO, escolhida no processo de tomada de preço. A 

lista de tarefas contidas no termo é a que segue nos itens abaixo apresentados de maneira 

sumária: 

• Lavagem da fachada com hipoclorito de sódio; 

• Teste de percussão nas cerâmicas; 

• Tratamento de fissuras; 

• Revestir com cerâmica as áreas sem revestimento e Substituição das cerâmicas 

soltas/estufadas; 

• Pintura da fachada; 

• Revitalização das demais cerâmicas (lavagem e novo rejuntamento). 
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Contudo, no decorrer da obra alguns serviços foram acrescidos e ou alterados conforme 

descrição abaixo: 

• Ao fazer o teste de percussão na fachada notou-se que grande parte do reboco 

estava comprometido precisando ser substituído; 

• Foi identificado que parte das ferragens nas regiões próximas à cobertura (trecho 

mais submetida aos desgastes causados pelas intempéries) estava comprometida o 

que gerou um acréscimo de serviço para a Recuperação Estrutural de 150 metros 

não previstos inicialmente; 

• O rejunte não pode ser renovado pois o mesmo não passou no teste de aderência, 

de modo que o material teria que ser integralmente retirado e substituído por um 

novo. Este serviço não teria como ser arcado com a taxa extra vigente além de não 

trazer grandes benefícios já que seria usado rejunte novo em uma cerâmica já antiga 

que pode ser substituída a qualquer momento; 

• Uma área maior de cerâmicas foi substituída do que o que foi previsto em projeto 

comparado com o que foi substituído como por exemplo a cerâmica cinza que em 

projeto estava previsto 91,00m² à substituir e foi substituído de fato 129,00m², 

como mostra a primeira linha da Tabela 4, na seção 6 deste documento. 

• Os condôminos que possuíam suas condensadoras de ar condicionado do tipo split, 

posicionadas de modo irregular ou com seus drenos com tubulação exposta tiveram 

a oportunidade de contratar o serviço de relocação das unidades e/ou embutimento 

dessas tubulações realizada pela própria equipe da CYMACO gerando uma redução 

de custos significativa se comparado com o valor do serviço caso o mesmo fosse 

feito de maneira isolada e pontual.  

 

4. CRONOGRAMA 

Para o escopo original da obra, foi apresentado em assembleia em janeiro de 2016 o seguinte 

cronograma preliminar trazendo os marcos temporais para o serviço: 

 
Tabela 1 - Cronograma preliminar 

Item Cronograma apresentado em jan/2016 Mês em 2016 

01 Contratação de Empresa Fevereiro/2016 

02 Início da Obra Março/2016 

03 Último mês em obra Novembro/2016 

04 Prazo final  Dezembro/2016 

 

Entretanto, diante dos cuidados para a contratação da empresa e do novo escopo de obra 

(acréscimos de serviço) listadas na Seção 3, o cronograma final se deu da seguinte forma: 
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Tabela 2 - Cronograma do que foi realizado 

Item Cronograma preliminar apresentado em jan/2016 Mês em 2016/2017 

01 Contratação de Empresa Maio/2016 

02 Início da Obra Junho/2016 

03 Último mês em obra Junho/2017 

04 Prazo final  Julho/2017 

 

Dentro do cronograma acima, foram executados os seguintes serviços ao longo do tempo: 

 
Tabela 3 - Serviços distribuídos no tempo 

ANO Mês/ Data Histórico dos serviços realizados 

2016 

01/06/2016 

Assinatura da ata de reunião entre as partes para o início da 

obra no dia 20/06 que deveria ter se dado pelo Bloco C, e por 

impedimento de entrada passou a ser pelo Bloco A 

JULHO 
Período para teste de percussão, lavagem dos Blocos A 

(Vermelho) e B (verde) 

AGOSTO 
Identificação da necessidade de recuperação estrutural e 

início da lavagem do Bloco C (Azul) 

SETEMBRO Início do serviço de pintura na cor branca pelo Bloco A.  

19/10/2016 
Análise Geral dos serviços – Fotos com Drone para auxiliar na 

visualização da obra 

NOVEMBRO 

Quantitativo final de cerâmicas a substituir e busca de 

fornecedores com as cores mais próximas das cerâmicas já 

instaladas 

DEZEMBRO Estudo para outras opções de paginação 

2017 

19/01/2017 Chegada das cerâmicas Eliane 10x10 Mesh 

23/01/2017 
Início do assentamento das cerâmicas pelo Bloco A I 

Vermelho 

FEVEREIRO 
Início da pintura das faixas coloridas. Iniciando pela cor 

vermelha do Bloco A 

MARÇO 

Avaliação Geral do andamento dos serviços com previsão de 

finalização da obra em abril – início do serviço de 

embutimento dos drenos. 

ABRIL Bloco A finalizado. Início da pintura do Bloco B - Verde 
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MAIO 

Bloco B finalizado. Início da pintura do Bloco C – Azul. Serviço 

de embutimento dos drenos de ar condicionado dos 

moradores que contrataram os serviços. 

JUNHO Ajustes finais da obra. 

03/07/2017 Fiscalização dos ajustes a serem feitos para a entrega da obra 

JULHO Obra entregue 

 

5. ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL 

Os materiais utilizados na obra foram de boa qualidade, de marcas de renome no mercado e 

com validade dentro do prazo com a especificação registrada abaixo: 

  

5.1. Especificação das tintas 

• Suvinil Proteção Total Acrílico Premium Na Cor Branca 

• Coral Acrílico Total Premium: Vinho Sofisticado Coral 72RR 13/253 (Bloco A, vermelho) 

• Coral Acrílico Total Premium: Verde: Verde Clorofila Coral 30GY12/257 (Bloco B, verde) 

• Coral Acrílico Total Premium: Turquesa: Maré 50BG 19/144 (Bloco C, azul) 

 

5.2. Especificação dos Revestimento Cerâmicos 

• CERÂMICA ELIANE 10X10 GALERIA MESH, CAIXA COM 1,66m² nas cores: vinho, branco, 

grafite e floresta (verde) 

• CERÂMICA ELISABETH 10X10 na cor Lux Turquesa (azul) 

 

 

FOTO 1 – Tinta Proteção Total Acrílico 
Premium 

FOTO 2 – Lote de cerâmicas da Galeria 
Grafite Mesh 

 

 

 

http://www.atelierplural.com/


 

 

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 

5 

6. ANÁLISES DO USO DAS CERÂMICAS 

A partir da análise dos documentos listados na seção 2 foi possível gerar tabelas comparativas 

do uso das cerâmicas que nortearão a reforma futura no caso de complementação das 

cerâmicas que não foram removidas nesta etapa. 

A tabela 4, apresentada abaixo, quantifica as cerâmicas prevista em projeto (coluna A), a 

quantidade que foi comprada pelo condomínio (coluna B), a quantidade de cerâmicas que foram 

instaladas estimadas a partir da análise fotografias retirada nas vistorias (coluna C) e a 

quantidade de cerâmica que deveria ter sobrado a partir da subtração do que foi comprado pelo 

que foi instalado (D=B-C). 

Tabela 4 – Quantidade de Cerâmicas instaladas conforme análise de fotografias (em m2)  

Especificação 
 A. Projeto 

(m²) 
B. Compra 

(m²) 
C. Cerâmica 

Instalada (m²) 

D. Sobra 
Calculada 

(m²) 

Cinza (Pastilha 10x10 Galeria Grafitti BR 
Mesh1,66m² Eliane) 

91,20 146,00 129,50 16,50 

Petróleo (Cinza escuro) 24,00 32,00 15,00 17,00 

Branca (Pastilha 10x10 Galeria Branco BR 
Mesh1,66m² Eliane) 

8,00 31,54 7,56 23,98 

Vermelha (Pastilha 10x10 Galeria Vinho BR 
Mesh1,66m² Eliane) 

41,80 41,50 41,00 0,50 

Verde (Pastilha 10x10 Galeria Floresta BR 
Mesh1,66m² Eliane) 

1,50 16,06 1,50 14,56 

Turquesa (azul) (Ceramica 10x10 Lux 
Turquesa Elisabeth) 

31,00 32,40 32,00 0,40 

 

Com a participação e colaboração dos funcionários do condomínio foi identificado a quantidade 

de caixas que de fato sobraram na obra e com isso é possível notar que os valores estão próximos 

daquilo que foi estimado. Este dado indica que houve pouco desperdício e em alguns casos foi 

usado menos do que o calculado para recobrir a mesma área projetada possivelmente por 

menor perda de recorte: 

Tabela 5- Quantidade cerâmica em estoque (em m2)  

Especificação 
E. Sobra 
Física de 

caixas (unid.) 

F. Quantidade 
de m² x caixa 

G. Total Sobra 
física (m²) 

Cinza (Pastilha 10x10 Galeria Grafitti BR 
Mesh1,66m² Eliane) 

10 1,66 16,6 

Petróleo (Cinza escuro) 9 1,66 14,94 

Branca (Pastilha 10x10 Galeria Branco BR 
Mesh1,66m² Eliane) 

16 1,66 26,56 

Vermelha (Pastilha 10x10 Galeria Vinho BR 
Mesh1,66m² Eliane) 

4 1,66 6,64 
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Verde (Pastilha 10x10 Galeria Floresta BR 
Mesh1,66m² Eliane) 

4 1,66 6,64 

Turquesa (azul) (Ceramica 10x10 Lux 
Turquesa Elisabeth) 

1 1,8 1,8 

 

Diante das tabelas 4 e 5, chegou-se a tabela 6 que traz as informações da área total de cerâmicas 

do prédio (H) calculadas a partir da digitalização das plantas técnicas fornecidas pelo condomínio 

e a área total que ainda falta substituir as cerâmicas (I). Na coluna J, está a quantidade de 

cerâmicas a substituir com o número de caixas que devem ser compradas com a mesma 

especificação que foi utilizada nesta etapa de obra. Esta informação é útil para a programação 

das próximas reformas e para usufruir da possibilidade de receber descontos na compra direta 

da fábrica. 

Tabela 6 - Quantidade de cerâmicas a adquirir para próxima etapa (em m2)  

Especificação 
H. Área total 

Calculada 
(m²) 

I. a Área a substituir 
(m²) 

J. Quantidade em 
caixas a comprar 

Cinza (Pastilha 10x10 Galeria Grafitti BR 
Mesh1,66m² Eliane) 

1.241,99 1.112,49 670 

Petróleo (Cinza escuro) 101,73 86,73 52 

Branca (Pastilha 10x10 Galeria Branco BR 
Mesh1,66m² Eliane) 

273,90 266,34 160 

Vermelha (Pastilha 10x10 Galeria Vinho BR 
Mesh1,66m² Eliane) 

275,44 234,44 141 

Verde (Pastilha 10x10 Galeria Floresta BR 
Mesh1,66m² Eliane) 

298,17 296,67 179 

Turquesa (azul) (Ceramica 10x10 Lux 
Turquesa Elisabeth) 

298,17 266,17 148 

 

Em porcentagens, a média de substituições é de 10% dos panos de cerâmicas com distribuições 

realizadas da seguinte forma: 

Tabela 7 - Porcentagem de cerâmicas substituídas e a substituir (em %) 

Especificação K. substituído L. a substituir 

Cinza (Pastilha 10x10 Galeria Grafitti BR 
Mesh1,66m² Eliane) 

10,43% 89,57% 

Petróleo (Cinza escuro) 14,75% 85,25% 

Branca (Pastilha 10x10 Galeria Branco BR 
Mesh1,66m² Eliane) 

2,76% 97,24% 

Vermelha (Pastilha 10x10 Galeria Vinho BR 
Mesh1,66m² Eliane) 

14,89% 85,11% 

Verde (Pastilha 10x10 Galeria Floresta BR 
Mesh1,66m² Eliane) 

0,50% 99,50% 
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Turquesa (azul) (Ceramica 10x10 Lux 
Turquesa Elisabeth) 

10,73% 89,27% 

 

7. ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO E FOTOS 

Diante do que foi exposto nas seções presentes a este documento considera-se que o serviço 

prestado pela Cymaco se deu maneira satisfatória, principalmente nos quesitos relacionados à 

qualidade do resultado final a parte as dificuldades encontradas.  O tempo de obra foi muito 

maior do que o previsto inicialmente, mas guardadas as devidas justificativas este fato não 

comprometeu o resultado esperado.  

Como parte integrante do presente relatório segue em anexo um conjunto de fotografias do 

acervo gerado a partir do acompanhamento da obra comparando as situações anteriores e com 

o resultado final conquistado por todos os agentes envolvidos no processo. 
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ANEXO - FOTOGRAFIAS 

FOTO 1 – Bloco A: Setembro de 2016 (antes) 

 

FOTO 2 – Bloco A: Março de 2017 (depois) 
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FOTO 3 – Bloco A: Setembro de 2016 (antes) FOTO 4 – Bloco A: Março de 2017 (depois) 

  

Bloco A: Março 2017 (com pintura branca e 

cerâmicas substituídas da obra em andamento) 

Bloco A: Junho de 2017 (depois) 
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Bloco B: Março 2017 (com pintura branca e 

cerâmicas substituídas) (obra em andamento) 

Bloco B: Junho de 2017 (depois) 

  

FOTO 5 – Bloco C: Setembro de 2016 (antes) FOTO 6 – Bloco C: Junho de 2017 (depois) 
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Bloco B: Agosto 2016 Bloco B: Junho de 2017 

  
FOTO 5 – Bloco C: Setembro de 2016 FOTO 6 – Bloco C: Junho de 2017 
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Bloco C: Março de 2017 FOTO 6 – Bloco C: Junho de 2017 
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