
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 21– Etapa 2 (RVTo 21 - E2)
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Arquiteta responsável: 
Lorena Saab
Data: 25/07/2018 Participantes: Lorena  (arquiteta),  Ilka  (cliente)  e  Ivan  (técnico  do  ar-

condicionado).Duração: 2h45min

A visita foi agendada para orientação do técnico da Granluz sobre dimensionamento do portal de
pedra  do  lavabo  e  esclarecimentos  relacionados  à  instalação  do  nobreak e  estabilização  de
tomadas com o fornecedor indicado por Diego (Roque), além da verifcação do andamento geral
da  obra.  O  técnico  da  Granluz  foi  ao  local  antes  do  horário  marcado  e  fez  a  medição  com
orientações  da  arquiteta  por  telefone.  Já  o  sr.  Roque,  não  compareceu  ao  local,  gerando  a
necessidade de remarcação do encontro. Ele solicitou que o encontro inclua a presença de Diego e
do eletricista (Eldo). 

Seguem as observações:

1. Conforme combinado com o técnico da Granluz,  defniu-se que a largura das peças do
portal  deverão ter 17cm. Também foi  ressaltado pela arquiteta a importância de polir
todas as faces aparentes, bem como de entregar as peças preparadas para realização das
junções a 45°.

2. A porta de acesso à clínica foi entregue e instalada. No entanto, ela está arranhada em
diversos pontos (fguras 1 e 2), fazendo barulho ao abrir, faltando aplicação de cera/resina
(acabamento) nos frisos (fgura 3) e com muitos tarugos aparentes que foram instalados
de forma aleatória (fgura 4). Os encontros entre os alisares também não estão bem feitos,
deixando pontas aparentes, e espaço entre eles (fguras 5 e 6). A arquiteta entrará em
contato com os responsáveis por este produto para defnir o que fazer.

3. Todas as novas maçanetas da clínica deverão passar por revisão, pois apresentam folgas,
ou  difculdades  no  fechamento  das  portas  (atenção especial  à  porta  do  sanitário  dos
funcionários).

4. Marcos informou que será feito um serviço de recomposição da soleira da porta principal
da clínica, que apresenta duas rachaduras. Conforme orientado pela arquiteta e acatado
pela cliente, após realização deste serviço, deverá ser avaliado o acabamento, e caso não
fque  saisfatório,  a  soleira  deverá  ser  trocada  por  outra  nova.  Paara  que  o  mesmo
problema não ocorra, a arquiteta deverá alertar à Granluz, que a nova peça não apresente
pequenas fssuras e a sua tela de proteção posterior cubra toda a peça. A soleira existente
já apresentava pequenas fssuras  que se  agravaram na instalação,  além da tela cobrir
apenas pequena parte da peça.
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5. Deverá ser corrigido o acabamento externo do peitoril da Recepção (fgura 7), eliminando-
se o excesso de massa concentrado no local e realizando o friso da pingadeira.

6. Conforme informado por Sr. Ivan (fornecedor responsável pela climaização da clínica),
para instalação da condensadora do ar-condicionado da Ultrassom, será necessário soltar
a folha fxa da janela do sanitário dos funcionários para passagem da tubulação. Esta é a
opção menos custosa e mais segura para realização deste serviço. A outra opção seria o
destelhamento e recomposição do telhado externo que cobre a circulação lateral da casa,
exigindo  a  instalação  de  andaimes  e  o  uso  de  equipamentos  de  segurança  para  os
funcionários. Jane já entrou em contato com o fornecedor dos vidros (Sr. Augusto) para
ajustes necessários na janela (agendado para quinta-feira 26/07).

7. O vizinho do imóvel de baixo exigiu que seja providenciado algum elemento para aparar os
pingos de água que segundo ele cairão das novas condensadoras (fgura 8). Sr. Ivan, vai
sugerir uma solução para esta demanda, que não tem jusifcaiva técnica, mas deverá ser
acatada, evitando-se indisposições com o solicitante.

8. Recomendamos  que  o  gancho  de  louça  que  fca  atrás  da  porta  do  Sanitário  dos
Funcionários seja relocado, pois no ponto em que se encontra, está danifcando a porta
(fgura 9). Com a reirada, fcará aparente o local onde ele estava fxado, exigindo assim, a
recomposição da parede. Sugestão: emassamento e repintura de todo o sanitário com
inta epóxi na cor branca (mesma uilizada para os tetos do gail), exceto a parede da
porta, já defnida para ser pintada na cor azul calma, também com inta epóxi.

9. Os  visores  das  portas  da  Ultrassom  e  da  Circulação  não  foram  instalados  devido  a
necessidades logísicas da obra (Figura 10). Os vidros para ambos já existem, e estão na
obra (lembrar de mantê-los protegidos). Np entanto, ainda precisam ser cortados os vãos
com  respecivos  acabamentos  nas  portas  da  Esterilização  e  da  Recuperação  (seguir
mesmo padrão das demais portas) e encomendados os vidros para estas duas portas.

10. Foi  marcado  junto  com  sr.  Ivan  a  localização  das  torres  condensadoras  que  serão
instaladas na parede da futura área técnica da Varanda.

11. A pedido de Jane, a arquiteta vai rever a possibilidade de remanejar o armário ipo  locker
da Sala dos Funcionários, para o local onde fcaria o sofá-cama. 

12. Deverá ser avisado para a Selbra, que para instalação do sensor da Recepção, será preciso
esperar  a instalação da marcenaria  neste  local.  Ver  com Marcelo (marceneiro)  qual  a
previsão, para, então, agendar com a Selbra.

13. Parovidenciar  reirada das  luminárias  da  ADM cujos  pontos  serão cobertos  pelo  futuro
armário desta sala.

14. Uma das placas do piso da Circulação que encostam na soleira da Internação apresenta
uma  quebra  (pontual)  relaivamente  grande.  Verifcar  com  Marcos  a  possibilidade  de
trocar esta placa.

15. Paara instalação do ar-condicionado do Laboratório será necessário destelhar a cobertura
para emendar as instalações que fcaram embaixo do tanque de água, transferindo-as
para um local com acesso mais viável.
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16. A  janela  do  Estar  que  ainda  instalada  deverá  ser  guardada  em  local  mais  seguro  e
protegido. No momento ela está exposta na varanda, sem nenhuma proteção, e ainda
apoiando outros materiais, correndo o risco de apresentar quebras e outros danos (fgura
11). A recomendação da arquiteta é de que a janela seja levada para o interior da clínica,
mas se não for possível, a mesma poderá fcar no lado mais vazio da varanda, protegida
com papelão e sinalizada como objeto frágil, para que nada seja apoiado nela.

17. O entulho da varanda deverá ser recolhido e levado, uma vez que na segunda-feira está
prevista a instalação dos ares-condicionados, que terão suas condensadoras instaladas
neste local (fgura 12).

FIGURA 1 – Arranhões na porta nova da clínica. FIGURA 2 – Arranhões na porta nova da clínica.
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FIGURA 3 – Cera não aplicada nos frisos. FIGURA 4 – Tarugos instalados aleatoriamente e bem
aparentes.

FIGURA 5 – Alisares com pontas desencontradas. FIGURA 6 – Alisares com espaço entre eles e desgastes.
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FIGURA 7 – Excesso de massa abaixo do peitoril  do
lado externo da janela.

FIGURA 8  – Local  da condensadora onde deverá ser
instalado um amparo para a água.

FIGURA 9 – Gancho a ser relocado. FIGURA 10 – Visor da porta da Circulação que ainda
será instalado.
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FIGURA  11  –  Janela  nova  mal  armazenada  na
varanda.

FIGURA 12 – Entulhos a ser reirados para instalação
das condensadoras de ar-condicionado.
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