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Prezado Cliente, 

 

Desde outubro de 2014 vimos tentando concluir sem sucesso, as obras de 

terraplanagem do Condomínio Recanto dos Pássaros. Em outubro demos início 

ao processo e fizemos uma etapa que logo foi perdida por causa de chuvas. Em 

novembro retomamos as tentativas e inclusive em uma ocasião conseguimos 

concluir a terraplanagem de uma rua inteira do condomínio, porém quando 

íamos dar início à imprimação, as chuvas mais uma vez aconteceram e 

destruíram todo o serviço.  

Conseguimos neste período fazer o talude da entrada e a colocação de grama, 

que também foi danificado por fortes chuvas logo em seguida da conclusão do 

serviço. Este processo de tentativas e perdas, já gerou para a empresa um 

prejuízo de aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Para que 

possamos concluir o processo precisamos de início de pelo menos 20 dias de sol 

contínuo, uma vez que com as constantes e volumosas chuvas que ocorrem na 

cidade, além do terreno está encharcado na superfície, há também a elevação do 

nível do lençol freático, que traz umidade de baixo para cima, dificultando ainda 

mais a sua secagem. Estamos prevendo a retomada do serviço para agosto de 

2015 e além de dias de sol para podermos começar, precisamos que o sol 

permaneça durante o processo e durante um período após a sua conclusão. 

Chuvas fracas não atrapalham tanto depois que o serviço for concluído, mas 

grande volume de água pode destruir o processo. Pensando nisso, queremos dar 

início em um período que nos traga maior segurança, pois não queremos, nem 

possuímos mais fôlego para continuar repetindo os prejuízos anteriores. 

Atentamos que nas fotos pode ser observado que outros itens que estão 

diretamente relacionados à pavimentação estão pendentes, pois só poderão ser 

executados paralelamente ou posteriormente à conclusão deste serviço, como 

por exemplo, a execução dos passeios, guard rail, gradil de proteção, pintura de 

muros, colocação de portões, dentre outros. 

Já alcançamos o marco de conclusão de 98,5% das obras de construção do 

empreendimento RECANTO DOS PÁSSAROS. Nesta reta final, faltamos 

apenas à conclusão das obras de pavimentação das ruas internas do Condomínio, 

finalização da Estação de Tratamento de Esgoto e renovação de partes da pintura 

externa que ficou desgastada com as fortes chuvas destes últimos meses. 

Gostaríamos de esclarecer que estas obras finais são todas realizadas a céu 

aberto e, por isso, nossa dificuldade torna-se maior. Prova disto é a própria 

terraplanagem, bem como a renovação da pintura externa que só pode ser 

retomada após dita estiagem, para que o resultado final não fique prejudicado.  

 



Para o seu acompanhamento, continuamos a postar a evolução das obras 

conforme as fotos carregadas nesta página.  

Gostaríamos de agradecer pela confiança, compreensão e paciência. É uma 

imensa satisfação tê-lo como cliente.  

 

            Salvador, 21 de Julho de 2015. 

 

 

          Sandro Mota Vasconcelos 
            SANDRO MOTA VASCONCELOS 

            DIRETOR  

 

 
Salão de festas e clube.  

 



 
Salão de festas. 

 

 
Varanda Superior - Salão de festas.  



 

 
Replantio do talude.  

Platô inferior. 



 

  
Platô inferior. 

 



ETE. 

 



Campo de futebol. 

 

 
Espaço lazer. 



 

 
Espaço lazer. 



 
   Entrada dos apartamentos. 

 



 
Cozinha.  

 



 
Sala.  

 

 
Sala. 



 
Corredor.  

 



 
Quarto suíte. 

 

 



 
Banheiro Suíte.   


