
1. RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 7 – Etapa  2 (RVTo 7 - E2)
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Arquiteta responsável: 
Lorena Saab
Data: 09/03/2018 Participantes: Lorena (arquiteta), Ricardo (construtor), Ilka (cliente) e Bia

(estagiária).Duração: 1h40min
A visita foi agendada para verificação da instalação dos pisos e apresentação das divisões internas
do armário da Administração:

 Foi verificado que o topo da parede lateral dos gatis da Internação, sinalizado na visita
anterior,  continua desalinhado, apesar de já ter sido iniciado o reboco (figuras 1 e 2).
Diego informou que será verificado com o prumo.

 Foi conferida a instalação de cada peça dos pisos da Internação, Consultório 1, Ultrassom
e Recepção. Ao realizar o teste, observou-se que apenas 1 (uma) peça apresentou som oco
ao  batermos  em  sua  superfície.  Ela  localiza-se  em  um  dos  cantos  do  Consultório  1
conforme indicado na planta de layout em obra (figuras 3 e 4).

 O  piso  da  Sala  dos  Funcionários  ainda  não  foi  verificado  devido  ao  funcionamento
temporário desta sala como depósito, acumulando muitos objetos e materiais da obra
sobre o piso no momento.

 O armário da cirurgia já foi passado para lá. Mas ainda falta um trecho a ser instalado, pois
ficou um pouco maior que o vão disponível (figura 5).  Diego Informou que as partes que
faltam estão com o marceneiro para cortes e reajustes.

 A quina da soleira da Internação está quebrada. Uma nova peça deverá ser encomendada
(figura 6).

 A  reunião  incluiu  também  a  apresentação  das  divisões  internas  do  armário  da
Administração  (a  opção  2  foi  aprovada),  e  sugestões  do  planejamento  dos  próximos
serviços da obra, para alinhamento com os horários de funcionamento da clínica.
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FIGURA 1  – Topo da parede dos gatis a ser 
ajustado.

FIGURA 2 – Reboco iniciado antes do ajuste da 
parede.

FIGURA 3 – Peça que precisa ser reinstalada. FIGURA 4 – Localização na planta de layout da 
peça a ser reinstalada.
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FIGURA 5 – Armário da cirurgia a ser 
complementado.

FIGURA 6 – Soleira da Internação a ser trocada.

FIGURA 7 – A janela do Ultrassom já foi fechada.
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