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

Código: ALFo Local: Apartamento 903 Ed. Catarina Paraguassu
Data: 12/01/2018
Duração: 1h Participantes: Arq. Marina Teiceira e Sr. Jurandi (recuperação e complementação

de piso de madeira ecistente) jurandisantana@iahoo.com.br; 99184 3885

Foram feitas as seguintes observações: 
1. Piso ecistente em taco de peroba rosa, segundo o Sr. Jurandi;
2. Áreas a serem complementadas (total 9,60+1,10% = 10.56m2, aprocimadamente 12m2)

a) “Varanda” da sala
b) Armário embutido da sala
c) Soleira quarto 01
d) Armário Quarto 2

3. Orçamento geral do Sr. Jurandi - R$ 90,00 o metro quadrado de piso complementado
e/ou restaurado com acabamento,  já  com material  verniz  Bona brilho,  semi  brilho ou
fosco (o mais recomendado, segundo o profssional, tanto pelo acabamento (mais natural)
quanto  pela  facilidade  de  manutenção  periódica,  mais  simplifcada  que  o
Rebrilhar/sinteco).
a) Verniz  Bona:  Esse  material  tem  garantia  de  10  anos.  Se  necessário  retocar  nesse

período, o novo material e mão de obra é a cargo do cliente, mas não será necessário
novo  licamento  das  superfcies,  o  que  facilita  a  manutenção,  podendo  retocar
conforme necessidade, sem ser todo o piso da casa.

b) Rebrilhar a base d’água (Sinteco): para manutenção será necessário novo licamento e
aplicação completa do material, em todos os ambientes (não permite retoque);

4. Compra Tacos (Vendedor: Sr. José Manoel, Cabula, 98848 7673)
a) R$ 50,00/m2; sendo que ele tem dois tipos de madeira disponíveis:
b) Tipo 1:  70m2 de tacos 21 c 7 c 1.9 (cm)  em madeira pau d’arco
c) Tipo 2:  50m2 de tacos 21 c 7 c 1.9 (cm)  em madeira peroba, não similar ao ecistente;

5. Rejuntamento sugerido pelo Sr. Jurandi: cor peroba rosa/perobinha, massa HD Flec;
6. Foi necessário realizar o teste com os tacos: 1 ecistente e 1 de peroba do Sr. José Manoel:

após ao licamento e aplicação, as cores fcaram bem diferentes, não sendo compatvel
para compra;

7. Observações: o fornecedor não trabalha com o sinteco tradicional, a base de formol ou a
base química.

Encaminhamentos/Responsável:
1. Agnaldo/Lilia: Ver novos fornecedores/vendedores de tacos do tipo de madeira peroba

rosa (o Sr. José não é compatvel)
8. Atelier Plural: Defnir com cliente – Acabamento Brilho, semi brilho ou fosco;
9. Verifcar com fabricante o rendimento dos dois materiais (Bona c Rebrilhar);
10. Como o tipo da madeira não é o mesmo O Sr. Jurandir irá buscar novas opções para o tipo

correto da madeira (peroba rosa), além disso, seria necessário licar todas as peças porque
o taco ecistente tem espessura de 21 c 7 c 1.5 (cm) ou ajustar a diferença no contrapiso.
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