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Avaliação 
 
Identificação da Obra: Execução de 
Lisboa com revestimento em 
complementares necessários á sua boa execuç
 
Gestor de Obra: Eng.º Duarte Simões
 
 
Ex.ma Sr.ª Christine Gorlay, a sua avaliação e comentários são muito importantes para a 
futuros Clientes pois, ajudam-nos a conhecer melhor os nossos 
a tomarem melhores decisões.
 

Muito obrigado pelo seu contributo.
 

Avaliação: 
Descrição 
Preços 
Conhecimentos Técnicos 
Pró-atividade 
Limpeza 
Cumprimento Prazos 
Qualidade final 

Por favor, assinale com uma cruz (X) a resposta que considerar mais acertada.

Comentários: 

 

 
Recomendaria esta empresa a um familiar ou amigo? Sim ____     Não ____
 
Caso aceite ser contactado por futuros clientes 
contactos: 
 
Nome: ___________________________
Telefone: _________________________
E-mail: ___________________________
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Avaliação de Desempenho City Obras

Execução de cobertura em zinco sito na Travessa do 
com revestimento em chapa de zinco com junta agrafada e todos os trabalhos 

á sua boa execução. 

Eng.º Duarte Simões 

, a sua avaliação e comentários são muito importantes para a 
nos a conhecer melhor os nossos serviços e, como tal, futuros clientes 

a tomarem melhores decisões. 

Muito obrigado pelo seu contributo. 

Muito Mau Mau Suficiente Bom
   
   
   
   
   
   

Por favor, assinale com uma cruz (X) a resposta que considerar mais acertada. 

Recomendaria esta empresa a um familiar ou amigo? Sim ____     Não ____ 

Caso aceite ser contactado por futuros clientes sobre esta avaliação, por favor 

Nome: ___________________________ 
___________ 

mail: ___________________________ 
Assinatura: _________________________

 

obras.pt 

City Obras 

Travessa do Cabral Nº2 – Chiado, 
e todos os trabalhos 

, a sua avaliação e comentários são muito importantes para a City Obras e 
e, como tal, futuros clientes 

Bom Muito Bom 
  
  
  
  
  
  

por favor deixe os seus 

________________________ 

X

X




X

X

 É uma pena que as 2 soldaduras frontais são bastante grossas e não têm a qualidade 
de outros trabalhos.
Também, esteticamente é lamentável que esses 2 soldaduras não são alinhados... 
A soldadura superior precisaria ser no mesmo eixo como a soldagem inferior 
no meio do frontão  (foto junta).
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