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CONDOMÍNIO MIRANTE DO VALE 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 3 

Data: 10/11 Local: Rua Alagoinhas, n8. Salvador Bahia 

Participantes: Arq.  Joana Pinheiro, Especificadora Jemima 

 

ESPECIFICAÇÃO CERÂMICAS – memória etapa 1 

Foi cogitado o uso das cerâmicas da marca Elisabeth para a complementação de cerâmicas do 

condomínio. Esta marca surgiu como opção pois o fornecedor deixou um catálogo na obra 

contendo a lista de produtos que aparentemente atenderiam à demanda de cores. Gerando os 

seguintes encaminhamentos listados abaixo: 

 Sabendo que as imagens do catálogo não condizem à realidade, existiu a necessidade 

de comparar as amostras retiradas das edificações com as amostras da Elisabeth. Por 

orientação do representate da Elisabeth, foi feita a visita na loja Ferreira Costa no dia 

10/11 para FOTO 1 para verificar as amostras disponíveis. As peças presentes na 

gôndola não continham as cores cogitadas apenas a verde que servia como 

comparativo de cor, mas não era do mesmo formato. FOTO 2; 

 Foi solicitada à empresa ORBAVE, representante da marca em Salvador o orçamento 

das cores quantificadas e as amostras físicas para efetuarmos a compra; Mas só 

poderíamos comprar o pallet fechado para cada cor (aprox.. 145m²). Quantidade que 

somente a cor cinza claro atenderia; 

 A especificadora da marca, Jemima Cardoso, encaminhada pela empresa Orbave, 

entregou em reunião o catálogo e as placas com as amostras sendo listado abaixo o 

seguinte resultado comparativo (sendo que ela não dispunha de nenhuma amostra na 

cor cinza):  

o O tom Lux Turquesa (FOTO 3) e verde apresentam-se como ideais; 

o A vermelha (FOTO 4) possui um tom muito aberto em comparação com a 

amostra do prédio. 
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FOTO 1 – Gôndula Ferreira Costa em 10/11 
sem os tons necessários 

FOTO 2 – Exemplo da cerâmica verde 
escura, porém em outro formato. (A única 
cor que poderia ser usada) 

 

 

FOTO 3 -  Lux Turquesa: APROVADO (melhor 
tom para o prédio azul) 

FOTO 4 – Vermelho REPROVADO 
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