
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 22– Etapa 2 (RVTo 22 - E2)
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Arquiteta responsável: 
Lorena Saab
Data: 01/08/2018 Participantes: Lorena (arquiteta) e Jane (representante da cliente).
Duração: 1h30min

A visita foi agendada para verifcação dos ajustes das pedras, principalmente da soleira da entrada
da clínica, da instalação dos ares-condicionados e acompanhamento geral da obra. 

Seguem as observações:
1. A tentatva de recomposição da soleira que foi quebrada ainda deixa muito aparentes as

emendas feitas (fgura 1). Nesse caso, a recomendação da arquiteta é que a soleira seja
trocada por uma nova em bom estado, uma vez que a peça está instalada na entrada
principal da clínica, cuja porta foi especialmente confeccionada em madeira nobre, com
ferragens especiais. Ou seja, é uma soleira de destaque e como está hoje, desvalorizará a
composição da entrada.

2. Foram  identfcadas  as  portas  que  ainda  estão  sem  visores.  No  caso  das  portas  da
Ultrassom e da Circulação, falta apenas reinstalar os vidros no vão da porta (estes vidros
se encontram no local, guardados no armário da bancada da Internação). Porém, as portas
da Recuperação (fgura 2), Esterilização (fgura 3) e Sala dos Funcionários (Figura 4), que
tnham previsão em projeto de ser confeccionadas com os visores,  ainda precisam ser
cortadas,  e  seus  vidros  encomendados  ao  vidraceiro.  Comprar  também o  puxador  da
porta da Recuperação e trocar a maçaneta da porta da Esterilização, por outra igual as
demais da clínica.
Ilka precisa confrmar se pretende colocar visor nessas 3 portas. Marcos já encontrou um
carpinteiro para este serviço, porém, é preciso levar as portas no local. 

3. Ajustar acabamentos da porta da Sala dos Funcionários (rejuntamento entre o alizar e a
parede – fgura 5, e folga entre rodapé e alizar – fgura 6).

4. Falta fazer acabamento para pintura em volta da porta do Consultório 1, voltada para o
lado externo da sala (fgura  ).

5. A roldana direita no trilho da porta da Circulação está um pouco torta (fgura 8). Ajustar
para evitar mal funcionamento da ferragem.

6. Fazer a limpeza geral do interior dos gats (fgura 9), eliminando os excessos de rejunte e
pintura, e aspirando novamente o interior de cada ralo.

 . A arquiteta recombinou com sr. Ivan (ar-condicionado) o posicionamento das duas torres
condensadoras que fcarão na Área Técnica da Varanda. Elas deverão ser instaladas acima
da parte saliente do muro (fgura 10), liberando, assim a passagem no interior da futura
área técnica, para os profssionais da manutenção e da limpeza.
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8. Para encontrar os drenos dos ares-condicionados que foram direcionados para a varanda,
Anderson precisou quebrar  a parede do lado de dentro da Recepção (fgura  11).  Este
buraco precisa ser recomposto e o trecho repintado.

9. É  preciso  defnir  para  onde  serão  direcionadas  as  águas  dos  drenos  dos  ares-
condicionados que saem na varanda (fgura 12). Ver com Marcos qual a melhor opção,
para já deixarmos encaminhado para a etapa da obra da varanda.

FIGURA 1 – Soleira recomposta na entrada principal
da clínica.

FIGURA 2 – Porta da Recuperação.

FIGURA 3 – Porta da Esterilização. FIGURA 4 – Porta da Sala dos Funcionários.
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FIGURA 5 – Rejunte a ajustar entre a parede e o alizar
da porta da Sala dos Funcionários.

FIGURA 6 – Encontro a ajustar entre rodapé e alizar.

FIGURA    –  Faltando  acabamento  para  pintura  no
contorno da porta do Consultório 1.

FIGURA 8 – Roldana da direita está um pouco torta.
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FIGURA 9 – Interior dos gats deverão ser limpados
após fnalização da pintura de seus tetos.

FIGURA 10 – As condensadoras que fcarão na varanda
deverão ser instaladas acima do muro mais saliente.

FIGURA 11 – Recompor trecho que foi quebrado para
encontro dos drenos dos ares-condicionados.

FIGURA  12  –  Direcionar  para  o  ralo  ou  para  outro
sistema  de  esgotamento,  os  drenos  dos  ares-
condicionados que saem na fachada.
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