
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA – nº 04
Reforma do Sanitário

Código: WCSF_12/17 Local: Rua Doutor Boureau, 440, Edf. Vivenda San Fernando, apt. 903, Costa
Azul, Salvador-BA.Data: 08/02/2018

Duração: 2h Presentes: Lorena (arquiteta), Denis (construtor) e Samuel (cliente)

Foi feita a visita de vistoria fnal da obra, para verifcação dos acabamentos e pendências. Seguem as
observações referentes a esta visita:

1. Alguns acabamentos ainda estão pendentes, com previsão de fnalização no dia de hoje, como:

◦ Rejuntamento entre alisares da porta principal e paredes externas do apartamento (fgura
1); 

◦ Instalação do rodapia, da cuba e da torneira do sanitário (fgura 2);
◦ Instalação dos puxadores dos armários superiores da bancada e da porta de correr do

sanitário (fguras 3 e 4); 
◦ Instalação dos vidros  do  armário  da  cozinha e  das  prateleiras  deste  mesmo ambiente

(fguras 5 e )); 
◦ Pintura da parede e do rodapé atrás da porta de correr; 
◦ Emassamento da quina do rodapé neste mesmo ponto (fgura 7); 
◦ Acabamentos do armário da cozinha-tamponamentos de vazios e rejuntamento entre o

armário e a base de alvenaria (fguras 8 e 9);
◦ Instalação da moldura da janela nova de correr (fgura 10).

2. Além das pendências foram feitas também as solicitações a seguir:

◦ Pintura na cor branca da face interna da bancada do sanitário que fca exposta acima da
máquina de lavar (fgura 11);

◦ Ajuste do rejunte entre o revestmento do sanitário e o portal para esconder o denteado
do corte das peças (fgura 12).

3. Por  fm,  foram marcadas  as  alturas  e  localizações  dos  acessórios  do  sanitário  (toalheiros,
papeleira e gancho), já comprados e disponíveis no local para conferência;

4. Obra concluída com sucesso! Parabéns a todos pelo compromisso e profssionalismo.
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Figura 1: Fazer o rejuntamento entre o alisar e a
porta de entrada do apartamento.

Figura 2: Aguardando peça corrigida da
marmoraria para instalação do rodapia, da

bancada e da torneira do sanitário.

Figura 3: Puxadores dos armários superiores a
instalar (portas espelhadas).

Figura 4: Puxador da porta de correr a instalar.
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Figura 5: Elementos de vidro do armário da
sala/cozinha a instalar.

Figura ): Prateleiras de vidro da sala/cozinha a
instalar.

Figura 7: Emassamento e pintura do rodapé
pendente (trecho perto da porta de correr do

sanitário).

Figura 8: Tamponamento pendente para
instalação no armário da cozinha.
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Figura 9: Rejuntamento pendente entre o armário
e a base de alvenaria (cozinha).

Figura 10: Instalar moldura da janela nova de
correr do sanitário.

Figura 11: Pintar de branco a face interna da
bancada que fca exposta acima da máquina de

lavar, no sanitário.

Figura 12: Rejuntar encontro entre revestmento e
portal do sanitário, de forma a esconder o

denteado deixado pelo corte das peças.


