
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA/ACORDOS ENTRE AS EQUIPES
Condomínio Jacarandá

Código: JACo Local: Condomínio Jacarandá (garagem)
Arquiteta responsável: 
Marina Teixeira
Data: 26/01/19, 8h Par@cipantes:  Sr.  Paulo  (construtor),  Sr.  Herasmo (Politudo),  Sr.  Edson

(Comissão de Obras),  Sr.  Bastos (síndico),  Sr.  Geraldo (administrador) e
Marina (Arq. Atelier Plural)

Duração: 8h às 10h

Visita para definição de sequência de obra e outros acordos entre as equipes

Questões discuTdas:

1. A  regularização  do  piso  da  garagem  será  feita  nas  bases  das  paredes,  de  forma  a

possibilitar o bom assentamento das cerâmicas, não representando novos custos para o

condomínio.  Sr.  Paulo  irá  executar  este  serviço  a  medida  que  for  avançando  no

assentamento e Sr. Herasmo irá “revisar” a regularização com a politriz;

2. Ficou definido que será realizado pelo Sr. Paulo uma demonstração (duas opções) para o

assentamento  das  cerâmicas  (na  vaga  804  –  a  confirmar),  para  que  os  condôminos

visualizem as duas opções  in loco e façam a escolha. Ao final, a opção descartada será

demolida.

a) Opção 01: nível da segunda fiada = 93cm, em todas as paredes, deverá ser em pedras

inteiras; a 1a fiada será ajustado o desnível do piso, sendo executado 5cm de corte ou

complementação (mais próxima do chão); faixa de sinalização + pintura;

b) Opção 02: 2 fiadas de cerâmica branca + faixa de sinalização + 1 fiada de cerâmica

branca;

3. A logísTca de reTrada dos carros foi discuTda e foi definido o faseamento e os serviços da

primeira  quinzena  da  obra.  O  síndico  solicitou  um esquema gráfico  para  a  equipe de

Arquitetura, para comunicação com os condôminos;

4. Os materiais  de estucamento serão de responsabilidade da Politudo e o material  para

pintura do piso serão de responsabilidade do condomínio;

5. A parTr da definição acima, a arquiteta irá finalizar a minuta do contrato para envio para

avaliação das partes até 01/02/2019 ;

6. As  juntas  de  pvc  (preferência:  cor  preta  ou  cinza)  para  as  caixas  de  passagem serão

compradas pelo Sr. Herasmo e ressarcidas pelo condomínio;

7. Data de início dos serviços de obra para recuperação do piso: 04/02/2019;
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8. O  síndico  solicita  a  arquiteta  que  todas  as  comuicações  sejam  feitas  sempre  para  a

Comissão de Obras, para que todos estejam cientes das ações;

9. Politudo: 4 trabalhadores + Sr. Herasmo (supervisão/administração), de segunda a sexta

das 8h às 12 e das 13:30h às 17h;

10. Sr. Paulo + 1 ajudante;

11. Sr. Geraldo deverá ajustar seu horário de trabalho, para poder acompanhar o final do dia

de trabalho e saída dos operários, estando disponível para o condomínio das 8h às 17h;

12. Sr. Bastos informou que irá elaborar aviso para reTrada dos entulhos das unidades que

estão na garagem.

Foram acordados entre Administração do Condomínio, Politudo (executor recuperação do piso),

Sr. Paulo (executor da pintura das paredes, teto, assentamento das cerâmicas de revesTmento) e

equipe de Arquitetura a listagem dos principais serviços da obra da garagem, sua sequência, prazo

de execução, responsável pela execução e data prevista para início de cada um dos serviços, como

registrado a seguir.

Cabe  ressaltar  que  as  datas  informadas  abaixo  (1a  quinzena/1a  Etapa)  foram  inicialmente

previstas mas que poderão ser ajustadas caso seja necessário. O restante do faseamento será

definido  conforme  andamento  da  obra,  sempre  comunicando  previamente  aos  condôminos,

especialmente em relação a logísTca de reTrada dos carros. Serão considerados somente dias

úteis (segunda a sexta) para a execução da obra. Todas as datas acordadas abaixo referem-se a 1a

Etapa/Quinzena da obra e deverão ser novamente esTmadas a medida que seja possível avançar

para outras áreas.

1. Entroncamento  da  tubulação  de  esgoto/drenagemdo  trecho  de  acesso  p/  a  caixa  de

drenagem [Politudo] (2 dias); Início: 04/02/2019

2. Regularização parcial (demolição/estucamento dos“pés” da parede até o afastamento de

2 cm)  [Paulo e Politudo] (7 dias); Início: 04/02/2019

3. Demolição e reconstrução dos trechos inconformes do piso [Herasmo] (5 dias + tempo de

cura); Início: 04/02/2019

4. Corte,  alinhamento  e  regularização  das  calhas  de  drenagem  e  caixas  de  passagem

[Herasmo] (5 dias); Início: 11/02/19

5. Regularização, estucamento e polimento do piso [Herasmo] (10 dias); Início: 11/02/19
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6. Limpeza  do  teto  e  organização  das  tubulações/instalação  de  braçadeiras/reTrada  de

pregos (10 dias) [Paulo]; Início: 11/02/19

Para os serviços abaixo não foram definidas datas ou prazo de duração, devendo ser reavaliado

em 15 dias. STAND BY Demonstração de Opções de revesTmento, em escala 1:1 em duas paredes

da garagem, conforme informado anteriormente.

7. Preparação das superzcies dos tetos e paredes (remoção de pregos e outros elementos

perfurantes, Tntas anTgas, massas que estão desagregando, garanTr 100% de aderência

das  superzcies  para  receber  os  revesTmentos  e  o  novo  acabamento  em  pintura),

aplicação de textura, pintura do teto e paredes [Paulo] (___ dias) Início:__/__/__

8. Assentamento das cerâmicas [Paulo] (___ dias); Início:__/__/__

9. Rejuntamento das cerâmicas [Paulo] (___ dias); Início:__/__/__

10. Lavagem das cerâmicas após pintura [Paulo] (___ dias); Início:__/__/__

11. Limpeza da superzcie do piso para início da pintura total do piso [Herasmo] (___ dias);

Início:__/__/__

12. Pintura  do  piso  (total)  e  demarcação  de  vagas  [Herasmo  +  parceiro]  (___  dias);

Início:__/__/__
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