


Apresentação

Para a realização de obras em condomínios é importante 
que todos os procedimentos sejam coordenados com 
planejamento e informação. Mais do que apenas vontade 
ou necessidade, a reforma de um imóvel exige 
conhecimento técnico especíco. O acompanhamento de 
prossionais capacitados e registrados é indispensável 
para garantir a segurança e qualidade dos serviços 
durante a reforma.

Neste E-Book serão listados os passo-a-passos de um 
planejamento para obras de reforma em condomínios 
contribuindo, procedimentos que deverão ser realizados 
antes durante e depois da execução da obra.   



imagem

DIAGNOSTICAR
PROBLEMAS

1º PASSO:

Para iniciar é preciso contratar 
serviços de consultoria de 
empresas especializadas em 
engenharia civil, para um 
diagnóstico dos problemas, 
apontar patologias do prédio e 
estimar os custos das obras de 
reforma necessárias.

Promova a criação de uma 
Comissão de Obras no condomínio 
para acompanhar os trabalhos 
preliminares e prosseguir 
durante a execução e até a 
entrega das obras. 2º PASSO:

CAPTAR E APLICAR
RECURSOS
Com base na estimativa de custo das 
obras propor, numa assembléia 
extraordinária do condomínio, a 
criação de uma taxa-extra para captar 
recursos para a execução das obras e 
definir o seu valor.

Aplicar os recursos captados em conta 
separada, numa poupança ou em 
qualquer outro investimento de baixo 
ou nenhum risco.

A p l i c a r  e s t r a t é g i a  p a r a 
convencimento dos condôminos a 
realizar os investimentos.
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3º PASSO:
DEFINIR
PRIORIDADES

  Com base no custo das obras e na 
arrecadação prevista, limitada pela 
capacidade de pagamento das taxas-
extras pelos condôminos, definir as 
obras mais prioritárias a serem 
executadas.

 Separar as obras necessárias, que 
comprometem a segurança do prédio e 
d o s  c o n d ô m i n o s ,  d a s  o b r a s 
voluptuárias, tipo de embelezamento 
e outras.

  Definir o tipo de contratação:
       Preço Global
       Por administração
       Misto
 
   

O PROJETO 
ARQUITETÔNICO

4º PASSO:

Contratar um(a) arquiteto(a) e 
urbanista, que deve ter 
registro no CAU para elaborar 
um projeto arquitetônico e se 
responsabilizar pela obra, 
neste projeto o profissional 
desenvolverá:

 Estudo preliminar
 Anteprojeto
 Projeto Executivo



PREPARAR UM MEMORIAL
DESCRITIVO DAS OBRAS

5º PASSO:

C o n t r a t a r  s e r v i ç o s  d e 
consultoria para elaborar um 
Memorial Descritivo para 
detalhamento dos serviços a serem 
executados e dos materiais a 
serem empregados na obra

Elaborar uma Planilha de Preços 
Unitários

Elaborar um Critério de Julgamento 
das propostas, preferencialmente, 
na modalidade Técnica e Preço

Elaborar uma Matriz de Decisão para 
comparação das propostas

ELABORAR 
CARTA-CONVITE

6º PASSO:

A carta-convite é a mais simples 
entre as modalidades de licitação. 
Essa modalidade funciona como uma 
forma de convite. 

Para que a empresa participe ela 
deve estar cadastrada nos órgãos 
públicos. 

A Carta-convite deverá conter:

Memorial Descritivo

Planilha de Preços Unitários

Critério de Pontuação e Julgamento 
das propostas

Matriz de Decisão

Atestado de Visita

Modelo de Declaração

Definição da forma de apresentação 
das propostas

Projeto arquitetônico

Especificações técnicas do projeto 
arquitetônico



CONVIDAR 
EMPRESAS 

7º PASSO:

Selecionar empresas construtoras 
para envio da Carta-convite.

Convidar, no mínimo, 5 empresas.

Buscar referências.

Visitar obras realizadas por 
essas empresas.

Verificar a situação financeira das 
empresas.

CONTRATAR
ORÇAMENTISTA 

8º PASSO:

Contratar um orçamentista para 

elaborar um orçamento detalhado 

das obras, com o objetivo de poder 

comparar as propostas das empresas 

e ter a certeza de que os preços 

apresentados estejam dentro da 

realidade do mercado.

9ºPASSO:
RECEBER 
PROPOSTAS 

  Analisar as propostas:
     Verificar o conteúdo.
     Verificar o preenchimento da 
planilha de preços.

Fazer perguntas e tirar dúvidas.

Solicitar alterações para efeito 
de equalização.

Equalizar propostas.

Aplicar o Critério de Pontuação e 
Julgamento.

Preencher a Matriz de Decisão.

Classificar as empresas.

WORKWORK



11º PASSO:
O CONTRATO 

Elaborar Minuta de Contrato e 
enviar para a empresa selecionada:

  Definir bem o escopo
   Valor do sinal de pagamento
   Critério das medições
   Condições de garantia da obra
   Condições de pagamento e             

f inanciamento

Documentação e outras exigências:

   ART do engenheiro responsável
   PPRA da Obra
   Cartão de ponto dos empregados 

 Ficha de registro dos empregados
ASO dos empregados
Livro Diário de Obra
Seguro de vida e acidentes dos 
empregados
Uso de EPI`s
Proteção de veículos e moradores
Andaimes e balancins
Relatório de Acompanhamento da 
Obra
Coleta de entulho (Contratação de 
contêiner de entulho)
Encargos sociais (FGTS/GFIP e 
INSS), junto com a medição
Anexos

10ºPASSO:
NEGOCIAÇÃO E
SELEÇÃO 

Convidar a empresa primeira 
colocada para negociação.

Solicitar descontos e negociar 
prazos de execução.

Caso necessário, convidar a 
empresa segunda colocada para 
negociação.

Definir a empresa vencedora da 
Tomada de Preços.



14º PASSO:
ACOMPANHAR
AS OBRAS 

Acompanhar as obras com a ajuda do 
fiscal contratado.

Reunir a Comissão de Obras sempre 
que for necessário tomar novas 
decisões.

Solicitar novos orçamentos, 
quando necessário.

Acompanhar o Fluxo de Caixa das 
obras.

Encerrar o Contrato.

Entregar a obra aos condôminos

15º PASSO:
OUTRAS
OCORRÊNCIAS
Notificação da SUCOM;
  Contratação de profissional para 
elaboração de Laudo Técnico

Notificação do CREA;
   Preparo de documentação para 
envio ao CREA;

Contratação de SPDA – Sistema de 
Proteção contra Descargas 
Atmosféricas;

Contratação de instalação de 
antena coletiva de TV por 
assinatura;

Solução para proteção de aparelhos 
de ar condicionado;

Solução para coleta de esgoto de 
aparelhos de ar condicionado.

12º PASSO:
CONTRATAR
FISCALIZAÇÃO 
Contratar profissional ou empresa 
para fiscalizar as obras:

 Definir escopo

 Definir horas máximas de 
fiscalização semanais

 Contratar por homem-hora
 Definir limite máximo de 

horas de fiscalização

13º PASSO:
PROJETOS 
AUXILIARES 
Contratar Projetos Auxiliares, 
principalmente, no caso de novas 
instalações
 Projetos de instalações 
hidráulicas
 Projetos de instalações 
elétricas
 Projetos estruturais
 Projetos de segurança 
patrimonial e de indivíduos



DICAS FINAIS 

 Utilizar-se de máxima transparência durante a execução 
das obras, informando os condôminos sobre todos os 
acontecimentos importantes (através de Cartas-circulares, 
atas das reuniões da Comissão de Obras, assembléias 
extraordinárias, site do condomínio, etc.)

 Esforçar-se para obter a colaboração de todos os 
condôminos durante a execução das obras

EM REFORMA
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