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CONDOMÍNIO MIRANTE DO VALE 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 12 

Data: 03/07/2017 Local: Rua Alagoinhas, n8. Salvador Bahia 

Participantes: Sr. João, Sr. Jair, Eng. Helço, Sr. Everaldo, Arq. Joana 

 

ASSUNTO PRINCIPAL –Pendências para o final da obra JULHO/2017: 

Após vistoria geral no condomínio concluímos que há necessidade de fazer uma limpeza geral 

dos respingos de tinta nos pavimentos térreo e do acesso de veículos além dos demais pontos 

ressaltados abaixo: 

1. Pintura da faixa preta lateral das janelas na fachada do bloco A. (Foto 1) 

2. Limpeza pastilha com o respingo de tinta branca (Foto 2) 

3. Peitoril do bloco C com respingos de tinta (Foto 3) 

4. Lateral da esquadria do apt.301C faltando pintura. (Foto 4) 

5. Respingos nas cerâmicas por trás das vigas no acesso Bloco B (Foto 5) 

6. Limpeza pastilhas do bloco A 

7. Peitoril da cobertura bloco A (fazer visita) 

Pendência para conversar com o condomínio: 

 Cobertura 502blC – para a pintura deste trecho é necessário fazer um serviço tratando 

a infiltração no local (foto 7) 

 Conversar com o condominio sobre a retirada da caixa do 403A fora do prazo (risco de 

sujar demais paredes) 
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FOTO 1 – Pintura das faixas pretas FOTO 2 – Limpeza de pastilha no terreo 

 

 

FOTO 3 – Peitoril do Bloco C com respingo 
(todos os andares) 

FOTO 4 – Lateral da esquadria do apt.301C 
faltando pintura 
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FOTO 5 – Respingos nas cerâmicas por trás 
das vigas no acesso Bloco B 

FOTO 6 – Respingos de tinta no térreo 

 

 

FOTO 7 - Cobertura 502blC – para a pintura deste trecho é necessário fazer um serviço 
tratando a infiltração no local  

 

 


