
1. RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 10 – Etapa  2 (RVTo 10 - E2)
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Arquiteta responsável: 
Lorena Saab
Data: 27/03/2018 Participantes: Lorena (arquiteta), Diego (construtor) e Elias (Técnico da

Granluz).Duração: 1h

A visita foi agendada para orientação do técnico da Marmoraria Granluz sobre novas encomendas
de  pedras  e  checagem  dos  itens  já  entregues  por  eles  ou  ainda  pendentes.  Foram  feitas  as
seguintes observações:

• Ficou  defnido  que  a  soleira  em  Mármore  Crema  Minerva  (29x90  cm)  que  não
conseguimos relacionar a nenhum ambiente, será utlizada na porta de acesso à clínica.
Para isso, a nova porta prevista deverá ter um vão de no máximo 85 cm, para que a soleira
possa  ser  aproveitada.  A  arquiteta  deverá  alterar  no desenho esta  dimensão,  quando
enviar o novo detalhamento desta porta.

• O peitoril já comprado para o Estar (30x200 cm) será utlizado na nova janela da Recepção
com os devidos ajustes (cortes na peça, conforme dimensões no projeto). 

• Deverá ser confeccionado um novo peitoril  em Mármore Crema Minerva polido para a
janela do Estar (30x280 cm). Este peitoril deverá ser dividido em 2 partes iguais devido ao
comprimento muito longo da peça. Ele deverá ser feito com pingadeira externa e trecho
mais alto internamente (10 cm de largura).

• Uma nova soleira deverá ser confeccionada em Mármore Crema Minerva polido (17x86
cm) para substtuição da peça que quebrou durante a obra, na entrada da Internação. 

• Um  novo  peitoril  em  Mármore  Crema  Minerva  polido  (15x90cm)  deverá  ser
confeccionado para a janela do lavabo.

• Deverá ser confeccionada uma base elevada em Mármore Crema Minerva polido para as
tomadas de piso da Cirurgia. A caixa deverá ser toda polida e com quinas unidas a 45°.
Será formada por um tampo de 21x60cm e laterais com altura de 7 cm. Duas peças de
Mármore Crema Marfl que não serão utlizadas em outros locais da clínica foram levadas
pelo técnico da Granluz (Sr. Elias) para aproveitá-las na confecção da base elevada – assim,
a Granluz deverá abater o valor do material no orçamento desta peça.

• Será feito orçamento das novas peças e enviado para avaliação e aprovação de Ilka antes
da confecção das mesmas.
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