
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
Titulo: Apartamento Lilia Franciosi/Família Duarte

Código: ALFo Local: Apartamento 903 Ed. Catarina Paraguassu
Datas:  julho  a  31  de
dezembro 2018
Duração:  diversas Participantes Arq. Marina Teixeira, e equipes conforme dia/tema

Pendências a resolver com a proprietária:

1. Ver  pendências  em  relatório  antigo  e/ou  pendências  no  trello/ferramenta  da  equipe
técnica, a ser apresentada em reunião online o upresencial;

2. Contratação  de  equipe  técnica  por  CNPJ  para  acompanhamento  ideal  com  a  equipe
executora, conforme cronograma definido conjuntamente;

3. Aprovação  e  pagamento  da  retirada  do  entulho  e  restante  do  material  (portas  de
armários, objetos antigos, cerâmicas antigas, etc.);

4. Definição do vaso do sanitário de serviço – caixa acoplada de sobrepor estilo Montana, ou
Deca;

5. Questões  técnicas  executada  com  inconformidades:  no  apartamento  deverão  ser
instalados no mínimo 3 registros de gaveta: 1 - WC 01 e WC 02 (riscos); 2 - cozinha e 3 -
área de serviço e sanitário de serviço, sendo que o ideal é que cada ambiente molhado
tenha o seu registro facilitando o uso da família  no apartamento,  mesmo em dias  de
manutenção das instalações, quando ocorrer;

6. Finalização da retirada do entulho (área de serviço, sanitário e ensacados), aguardando a
definição de Lilia para descarte do restante do material (portas de armários, etc.);

7. Contratação  de  Equipe  Executora  com  experiência  em  obras  de  apartamentos,  que
desenvolam ferramentas técnicas para acompanhamento dos serviços de obra;

8. Compras de materiais diversos, especiais e de acabamento (pisos e revestimentos, louças
e metais, elétricos):

a) Boxes dos Sanitários (Ferreira Costa) | Opções:

b) Louças  e  metais  (sugestão  para  show  room:  Ogunjá).  Verificar:  para  sanitário  de
serviço, será necessário vaso com saída horizontal?;

c) Comprar material elétrico de acabamento (lista de quantidades a ser fornecida por
Nichollas, após a contratação da parte interna do apartamento);

As imagens referentes às visitas técnicas da equipe de arquitetura e registro de obra no período
deste relatório podem ser acessadas em atelierplural.com |área do cliente | ALFo | senha: 1702
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9. Contratação de serviços e instalação de serviços de instalação de peças e pedras:

1. Esquadrias de alumínio e vidros: Sala, WCs e boxes, cozinha e área de serviço (as 2
últimas faltam orçar);

2. Compra dos peitoris e soleiras (a definir quais serão efetivamente trocados);

3. Compra das bancadas dos sanitários, cozinha e filetes;

4. Definir granito do sanitário de serviço;

5. Providenciar cópia das chaves para posse da proprietária (das 2 portas).

6. Orçar esquadrias de vidro da sala e da área de serviço (Artenele),  que podem ser
comprados mais pro final da obra, veja se você concorda em deixar mais pra frente, já
que elas podem ser furadas e instaladas no local em grandes obras civis (vou reavaliar
com o fornecedor e ver se contratualmente é vantagem orçar depois);

----

04/09/18 – Visita para recebimento dos revestimentos da Portobello. Ver imagens no site.

06/10/18 – Visita para recebimento dos tacos negociados por Sr. Silvestre instalador. Ver imagens
no site.

20 a 23/10/18 – Visitas Técnicas para acompanhamento dos serviços de instalações elétricas do
caminho entre o quadro de disjuntores do apartamento 903 até o medidor localizado nas áreas
comuns do edifício. Ver imagens no site.
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