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ATIVIDADES EXECUTADAS 

1. Aplicação de selador e massa corrida nos apartamentos 102, 701, 801, 702 e 802; 

2. Execução de impermeabilização de parte do pavimento Pilotis; 

3. Execução de contrapiso de parte do pavimento Pilotis; 

4. Colocação de pisos cerâmicos nos apartamentos 401, 402 403, 501, 503, 601 e 

603; 

5. Finalização das impermeabilizações e demais tratamentos de calhas e platibandas 

da Cobertura; 

6. Concretagem dos fundos dos poços das caixas de corrida dos elevadores; 

7. Execução das instalações pluviais e esgoto do pavimento Térreo; 

8. Execução das fiações elétricas das prumadas dos halls dos elevadores; 

9. Execução de reboco interno no pavimento Térreo; 

10. Continuação da pintura externa com aplicação de selador e textura nas fachadas 

lateral (Rua Dom Jaime Câmara) e frontal (Rua Nereu Ramos); 

11. Tratamento de teto com argamassa no pavimento Térreo; 

12. Colocação de piso cerâmico nas marquises do pavimento Pilotis; 

13. Aplicação de forro de gesso nos tetos dos apartamentos 501, 601, 701, 801, 502, 

602, 702, 503 e 603; 

14. Colocação de esquadrias de alumínio nos apartamentos de fundos do 1º 

pavimento até o 9º pavimento; 

15. Início da colocação de vidros nas janelas dos apartamentos; 

16. Início das instalações de forras de madeira nos apartamentos; 

17. Início da aplicação de textura na escadaria do pavimento Ático até o 2º pavimento; 

18. Início de tratamento das paredes de concreto da piscina; 

19. Início da execução das fiações da escadaria; 

20. Início das instalações dos quadros elétricos nos apartamentos, e; 

21. Reboco interno das paredes do acesso as garagens do pavimento Garagem. 
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SITUAÇÃO DA OBRA 

A obra continua seguindo em ritmo bom aproveitando o bom tempo feito ao longo do 

mês de outubro.  

Na parte interna da obra, foram recebidos os elevadores da empresa Otis e foi feita a 

vistoria nas caixas corridas para liberação e programação de montagem.  

Os serviços de execução de gesso e colocação de pisos cerâmicos tem andado a 

contento e de forma ordenada. 

As instalações de esquadrias de alumínio das janelas dos apartamentos e 

instalações de vidros avançaram bastante. 

A obra continua avançando nos pavimentos pilotis, garagem, térreo e subsolo no que 

tange aos acabamentos de reboco interno, instalações elétricas, hidráulicas e contrapisos. 

 

Prestadores de serviço 

 
Empresas 

Número de funcionários que trabalharam durante o mês 

Mestre, 
Técnico,  
Encarregado 

Carpinteiros Armadores Pedreiros Encanadores, 
Eletricistas 

Profissionais 
diversos 

Serventes, 
Ajudantes 

1 Empreitel 1 10 - 8 - 2 5 

2 MCD         4   3 

3 

Firegás 
(alimentação de 

gás), serviço 
intermitente 

1         1   

4 
Imperkas 

(impermeabilização) 
1     2  

5 
Gessaria Rocha 

(gesso) 
     2  

6 
Emerson Pinturas 
(pintura interna e 

externa) 
     4  

7 

Kolbtec (tratamento 
das paredes 
diafragma e 
cortinas de 

concreto), serviço 
intermitente 

1           

1 
 

 

Total de Funcionários 
terceirizados 

46 
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Indicadores: Orçamento previsto x Orçamento realizado 

1. CFTV 

Orçamento previsto (Sienge): R$ 52.376,56 

Orçamento realizado (Adquirido): R$ 43.524,50 

 

2. Estrutura metálica e escadas das coberturas. 

Orçamento previsto (Sienge): R$ 70.000,00 

Orçamento realizado (Adquirido): R$ 75.200,00 

 

ATIVIDADES PREVISTAS PARA O PRÓXIMO MÊS (NOVEMBRO) 

1. Início da colocação das louças nos apartamentos; 

2. Continuação da colocação dos vidros nas esquadrias; 

3. Continuação da aplicação de selador e massa corrida nos apartamentos; 

4. Continuação da aplicação de gesso nos tetos dos apartamentos; 

5. Continuação do assentamento dos pisos cerâmicos nos apartamentos; 

6. Continuação da impermeabilização no pavimento Pilotis; 

7. Continuação do tratamento de teto do pavimento Térreo; 

8. Continuação da pintura externa das fachadas; 

9. Continuação das instalações das forras de madeira nos apartamentos; 

10. Continuação do tratamento da piscina; 

11. Execução do telhado da cobertura do edifício; 

12. Continuação das instalações dos quadros elétricos nos apartamentos; 

13. Início da montagem dos elevadores definitivos; 

14. Início da aplicação de gesso nos halls dos elevadores; 

15. Finalização das instalações dos hidrômetros, e; 

16. Continuação da aplicação de textura na escadaria. 

 

 

 

 


