
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA – nº 17
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo_01/17 Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Data: 29/06/2017
Duração: 3h20min Participantes: Lorena (arquiteta), Diego (construtor) e Ilka (cliente).
A visita à obra foi realizada das 9h40 às 13h00.
A visita foi agendada para realização vistoria final da primeira etapa da obra que foi encerrada.
Foram feitas as seguintes observações (POR AMBIENTE):

GERAL
1. A pintura nos encontros das paredes (pinturas de cores diferentes), encontros com os forros,

com as esquadrias e com os rodapés precisa de retoques (figuras 1 e 2). O acabamento não
ficou bom, pois em muitos pontos a tinta de uma cor invade a pintura da outra cor.

2. A pintura dos rodapés não ficou satisfatória, apresentando em muitos pontos a marca das
pinceladas  (figura  3).  Foi  feito  o  lixamento  recomendado  para  melhor  aderência  da  tinta
esmalte à base de água?

3. A pintura das portas das salas também precisa de retoques (em alguns locais invadem o vidro e
as  dobradiças,  de  forma  geral  o  acabamento  não  ficou  satisfatório  –  figura  4).  Após  os
retoques,  sugerimos  que  seja  feita  a  limpeza  dos  vidros,  para  eliminar  qualquer  sobra  de
pintura.

CIRURGIA
1. A pintura das superfícies internas do vão (espessura da parede) da janela guichê está falhada,

precisando de mais uma demão (figura 5).
2. Limpar rejunte feito no peitoril da janela existente (figura 6).
3. Definir  tipo  da cortina  para  retirada dos  suportes  existentes.  Recomendamos já  retirar  os

suportes, pois são de modelos muito antigos e retirando-os agora, é possível já recompor os
furos deixados (os suportes podem ser guardados temporariamente para possível recolocação,
se for o caso).

4. O ralo está sem tampa (figura 7). Comprar tampa escamoteável em inox e fazer a instalação da
mesma.

5. Existe um cabo pendente para instalação de telefone (figura 8), que não estava prevista no
projeto para este ambiente. Será mesmo necessário? 

6. A tampa das  luminárias  está  suja.  Realizar  limpeza para  não prejudicar  o  desempenho da
iluminação.

7. Entre as tomadas do piso, apenas as das extremidades precisariam ser de 220V (figura 9). No
entanto, todas elas foram instaladas com uma entrada de 220V. Pode ser  mantido assim,
apenas informando como ficou.

8. ALERTA: Houve um erro de projeto, que não foi identificado durante a obra, mas que precisa
ser solucionado: a  cirurgia  foi  considerada como área molhada devido à presença de ralo,
porém,  ao  mesmo  tempo  foram  solicitadas  e  instaladas  tomadas  no  piso.  No  entanto,  é
arriscado mantê-las como estão, pois, quando este ambiente for lavado poderá escorrer água
para o interior das instalações elétricas, prejudicando o sistema/tomadas e futuramente os
equipamentos.  Assim,  sugerimos a seguinte solução: criar uma base elevada, em alvenaria
revestida com porcelanato ou pedra, trazendo para um nível mais alto (7 a 10cm) no mesmo
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local as tomadas do piso. Esta solução já foi conversada com Diego e precisa da aprovação de
Ilka  para  ser  executada.  Os  valores  deverão  ser  orçados  para  abatimento  na  medição
correspondente (previsão de serviços a confirmar: 2 diárias de pedreiro, 1 diária de eletricista e
materiais necessários).

9. Elementos que estão faltando (aguardando compra para instalação): ar-condicionado, câmera,
foco cirúrgico e outros equipamentos para cirurgia.

HIGIENIZAÇÃO
1. Aplicar mais uma demão de tinta na viga aparente (em toda a parede em que ela se encontra,

incluindo verga da porta do Preparo -figura 10).
2. Falta Ilka encomendar o lavatório cirúrgico (figura 11), com isso, deverá ser definida a posição

do ponto de água (se será mantido baixo, caso o lavatório permita torneira de mesa ou se
precisará ser adequado para torneira de parede).

3. Elementos que estão faltando: acabamento do registro.
4. Faltam as 2 luminárias – figura 12 (que estão na outra parte da clínica, ainda não reformada).

Sugestão: a luminária da antiga cirurgia já pode ser transferida para a Higienização, já que este
ambiente já foi desativado.

5. Falta  acabamento e  pintura  da  espessura  da parede no vão (que não terá  porta)  entre  a
Higienização e o Preparo (figura 13).

6. Foram identificadas 2 peças do piso com som oco,  o que quer dizer  que a aderência  das
mesmas não está garantida (figura 14). É necessário fazer a troca dessas peças, assentando as
novas  peças  de forma mais  eficaz,  para  que não sofram quebramentos ou descolamentos
futuros.

ESTERILIZAÇÃO
1. Diego  está  aguardando  os  dois  novos  rodapias  (o  que  não  tinha  sido  entregue  e  o  que

substituirá o trecho que veio menor que o necessário). Quando a Granluz enviar as peças, elas
deverão ser instaladas na bancada com cortes a 45° para encaixe (figura 15).

2. No local existe um rodopia que deverá ser cortado na dimensão necessária e feito seu encaixe
a 45°, com posterior assentamento (figura 16).

3. Consequentemente, estão faltando os acabamentos de rejunte das peças da bancada.
4. Finalizar o acabamento da pintura nos encontros com a bancada (figura 17).
5. Ajustar saliência na parede da verga da porta, recompondo massa e pintura (figura 18).
6. Aplicar mais uma demão de pintura sobre as faces da espessura das paredes nas janelas.
7. Faltam retoques nos rejuntes nas emendas dos rodapés (figura 19).
8. Falta instalar a porta que será reaproveitada entre as portas existentes da clínica.
9. A janela guichê continua folgada. Verificar seleção com o fornecedor e executá-la.
10. Rejuntar bordas das luminárias já instaladas, pois o facho de luz está vazando pelas laterais

(figura 20).
11. Elementos que estão faltando: câmara, ar-condicionado e luminárias centrais (figura 21).

RECUPERAÇÃO
1. A pintura está ultrapassando o alumínio da janela fixa (figura 22). Fazer a limpeza.
2. Rejuntar o peitoril da janela da fachada, como foi feito na cirurgia (figura 23), porém tomando

cuidado com o acabamento (limpeza).
3. Elementos que estão faltando: ar-condicionado, câmera, porta, acabamento do registro.
4. Definir  tipo da cortina para retirada dos suportes existentes (figura 24).  Recomendamos já

retirar  os suportes,  pois  são de modelos  muito antigos  e  retirando-os agora,  é  possível  já
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recompor os furos deixados (os suportes podem ser guardados temporariamente para possível
recolocação, se for o caso).

5. Realizar limpeza do ralo,  pois foi registrada a presença de resto de materiais  de obra que
podem entupir as tubulações. 

6. Realizar limpeza da bancada (eliminar o pó deixado pela obra).
7. Trocar tampa do ralo (atualmente em plástico), por outra em inox e escamoteável (figura 25).
8. Trocar a torneira instalada no local, pela torneira tipo ducha já comprada. A torneira que foi

instalada na Recuperação deverá substituir a torneira do Consultório 2 que, conforme Ilka, não
está com bom funcionamento.

PREPARO
1. Falta  instalar  o  tanque  que  já  está  comprado  (figura  26).  O  ponto  de  água  deverá  ser

transferido para altura de 1,20 m em relação ao piso, para torneira de parede que ainda não
foi comprada. Após ajuste da instalação a parede deverá ser recomposta no trecho modificado
e pintada novamente.

2. A porta de correr em vidro precisa de uma trava que controle a abertura, pois seu puxador
está encostando na parede podendo marcá-la além de oferecer risco de prender a mão ao
tentar abri-la (figura 27).

3. Foi identificada 1 peça do piso com som oco, o que quer dizer que a aderência da mesma não
está garantida (figura 28). É necessário fazer a troca dessa peça, assentando a nova peça de
forma mais eficaz, para que não sofra quebramento ou descolamento futuro.

4. Elementos que estão faltando: ar-condicionado, módulos e espelhos do ponto de telefone e da
tomada baixa da parede oposta à mesa de exames.

ISOLAMENTO
1. Limpar a tinta nas pastilhas (encontro com parede – figura 29, e tetos).
2. Lixar e corrigir o desnivelamento da massa do encontro das pastilhas com a pintura embaixo

da bancada (figura 30).
3. Após retirada da central de telefones, as paredes e o forro deverão ser recompostos e pintados

novamente (figura 31). Também deverá ser colocado o espelho do interruptor da mesa de
exames, que no momento está ligado irregularmente à central.

4. Trocar tampa do ralo por outra em inox e escamoteável.
5. Colocar tela na janela (se já for encomendar no modelo novo, sugerimos orçar também para

todas as outras janelas – figura 32 – mesmo as que já possuem tela, para aproveitar o serviço
de instalação uma vez só).

6. Limpar rejuntes da bancada.
7. Colocar as cantoneiras de alumínio no contorno dos vãos dos gatis. A falta deste acabamento

deixando as paredes cortadas aparentes ficou muito ruim (figura 33). É necessário que seja
coberto pela cantoneira.

8. O trecho do forro de gesso que foi cortado devido à janela precisa ser alinhado (figura 34). 
9. Os espelhos de todas as tomadas/interruptores  estão folgados.  Em alguns casos,  as caixas

foram  instaladas  desalinhadas  com  a  superfície  da  parede,  gerando  esta  aparente  folga.
Apertar todos os espelhos e ajustar encaixe das caixas quando necessário.

10. Elementos  que  estão  faltando:  ar-condicionado,  câmera,  ducha  para  lavagem  dos  gatis  e
tampa da caixa onde ela ficará embutida na parede, módulo e espelho do ponto de telefone.

11. Fazer o acabamento do ponto onde ficará o ar-condicionado (emassar, retocar pintura-figura
35).

12. As bordas da luminária de sobrepor deverão ser rejuntadas, pois a luz está passando através
das frestas (figura 36).
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13. Todos os gatis precisam de uma limpeza geral, retirada de restos de massa, pintura e poeira da
obra (figura 37). Checar se ficaram acumulados nos ralos restos de cimento, gesso, massa, para
não entupir as tubulações.

14. Corrigir os desnivelamentos e retocar a pintura dos tetos dos gatis (alguns precisam apenas do
retoque da pintura, outros estão em situação mais crítica – figura 38).

15. O  acabamento  das  portas  dos  gatis  encomendadas  por  Ilka  não  possuem  acabamento
satisfatório: praticamente todos os vidros apresentam manchas do silicone de vedação (figura
39), cujos excessos não foram limpos (Diego: tentar limpar este silicone). Além disso, as travas
de algumas portas não encaixam direito, apontando possível empenamento ou desalinho da
estrutura delas.

16. A luminária do gatil com cromoterapia não foi instalada, encontrando-se solta dentro do gatil
(figura 40). Finalizar este serviço.

17. Completar o reboco embaixo da bancada (figura 41).
18. A janela nova está um pouco desencaixada, o que se percebe ao abrir  e fechar a folha de

correr. Solicitar que o fornecedor corrija este desalinho.

LABORATÓRIO
1. Recompor ponto do ar-condicionado (massa, pintura, etc.).
2. O polimento na lateral do rodapia feito posteriormente pela Granluz não ficou satisfatório. Na

próxima vez que o técnico for lá, deverá ser solicitado que ele melhore este acabamento.
3. Elementos que estão faltando: porta, acabamento do registro, tela da janela, ar-condicionado,

câmera e módulo com espelho da tomada baixa abaixo da bancada.
4. Trocar tampa do ralo por outra em inox e escamoteável.
5. Limpar rejuntes da bancada (figura 42).
6. O topo da geladeira está enferrujado (figura 43). Outro equipamento será comprado? Senão,

sugerimos que seja feita uma recuperação da geladeira existente, com lixamento do trecho
enferrujado e pintura ou adesivagem.

ADM
1. Tem um condulete aparente na parede (figura 44). Ajustar para que ele fique alinhado com a

superfície e encoberto pela massa.
2. Elementos que estão faltando: rack, módulos com espelho dos pontos de telefone e câmera.
3. O vidro fixo instalado continua em desconformidade com o que foi indicado pela arquiteta. Ele

deverá ser substituído por um vidro temperado com acabamento fosco ou leitoso.
4. Os espelhos das tomadas estão folgados. Apertar todos.
5. Rejuntar peitoril da janela existente.
6. O visor da porta deverá ser trocado, pois está arranhado (figura 45).

ESTAR
1. Falta toda a obra da parede da fachada (aguardando próxima etapa da obra).
2. Falta rodapé da parede limite entre os 2 imóveis (figura 46) e alguns acabamentos nos rodapés

já instalados (ex: emassamento de emendas – figura 47).
3. O trecho do forro  de gesso no trecho da circulação do Estar  precisa  ter  seu nivelamento

corrigido  (lixamento  e  emassamento)  para  pintura  geral  de  mais  uma  demão  em  todo  o
ambiente (figura 48).

4. A fita LED deverá ser melhor fixada no rasgo do forro, pois a luz gerada está provocando um
efeito ondulado e irregular no banho de luz (figura 49). 

5. Alguns pontos do rasgo no forro de gesso precisam de complementações. Alguns buracos onde
está faltando gesso no fundo do rasgo são bem visíveis (figura 50).
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6. Elementos que estão faltando: módulos com espelhos para a tomada da TV e antena, câmera e
ar-condicionado, ponto para caixa de som no teto sugerido em projeto.

7. A  caixa  para  interruptor  existente  que  está  sem  módulo  e  espelho  deverá  ser  isolada,
preenchendo-a com massa e recompondo o local (figura 51).

8. Há um cabo aparente que deverá ser cortado e escondido em seu devido lugar (figura 52).
9. Foi identificada 1 peça do piso com som oco, o que quer dizer que a aderência dela não está

garantida (figura 53). É necessário fazer a troca dessa peça, assentando a nova peça de forma
mais eficaz, para que não sofra quebramentos ou descolamentos futuros.

CIRCULAÇÃO COM ACESSO RESTRITO
1. Faltam os trechos de rodapé perto do laboratório, na boneca da porta do Preparo e na parede

do fundo da Circulação (figuras 54 e 55).
2. Tampar caixa de passagem (4x4) sem uso sobre a porta do isolamento (figura 56).
3. Fazer tampa para alçapão da caixa de passagem do cabeamento de rede no forro (figura 57).
4. Uma das soleiras das portas de acesso ao imóvel A está com a ponta quebrada (figura 58). É

possível corrigir ou vai ser preciso trocar a peça?
5. Tem uma mangueira aparente na verga da porta da Circulação (figura 57). Aparar e tampar o

buraco.
6. Identificar disjuntores (figura 59).
7. Falta a porta.
8. Não foi identificado o ponto para câmera conforme projeto.
9. A pintura da parede do fundo da circulação está na cor azul (figura 60). Deveria ser da mesma

cor das demais paredes. Ilka: Decidir se será colocado o adesivo com um pôster de gato nessa
parede. Se sim, não precisa repintar.

10. Faltou pintar a base da parede onde está instalada a porta de correr de vidro (nesse trecho não
haverá rodapé – figura 61).

CONSULTÓRIO 02
1. Em um trecho do rodapé foi identificado o descascamento da pintura, figura 62 (foi feito o

lixamento prévio conforme recomendado para melhor aderência da tinta?)
2. Rejuntar o peitoril e a bancada existente (figura 63).
3. Elementos que estão faltando: câmera, tampas/módulos do ponto de telefone, acabamento

do registro.
4. Preencher e cobrir a caixa vazia embaixo da bancada, figura 64 (este é um ponto de provável

fixação do futuro armário).
5. Trocar vidros da janela.
6. Lixar  acabamentos  do  forro  (bite  negativo  e  cortineiro)  que  estão  com excesso  de  massa

(figura 65).
7. Trocar a torneira existente por uma nova.
8. Foi identificada 1 peça do piso com som oco, o que quer dizer que a aderência dela não está

garantida (figura 66). É necessário fazer a troca dessa peça, assentando a nova peça de forma
mais eficaz, para que não sofra quebramentos ou descolamentos futuros.

9. Limpar as tampas das luminárias.

ÁREA EXTERNA
1. Fazer o fechamento dos ralos que estão aparecendo no exterior da casa (fechamento em gesso

acartonado RU e pintura com tinta para área externa). URGÊNCIA: a proprietária já reclamou.
2. Retirar entulho deixado na circulação do andar de baixo. URGÊNCIA:a proprietária já reclamou.
3. Dar acabamento para a caixa de inspeção de esgoto.

Rua Barão de Sergy, 176. Ed. Tiffany’s, mezanino. Barra, Salvador - BA. CEP: 40.140-040
3264 0029 ramal 223 | atelierplural@gmail.com | www.atelierplural.com



 

Rua Barão de Sergy, 176. Ed. Tiffany’s, mezanino. Barra, Salvador - BA. CEP: 40.140-040
3264 0029 ramal 223 | atelierplural@gmail.com | www.atelierplural.com

 

Figura 4: Acabamento da pintura precisando
de melhorias.

Figura 1: Desalinho no acabamento do
encontro entre tintas de cores diferentes.

Figura 2: Invasão da tinta branca do rodapé na
tinta de outra cor das paredes.

Figura 6: Rejuntes do peitoril precisando de
limpeza.

Figura 3: Pintura irregular dos rodapés.

Figura 5: Necessidade de outra demão na
pintura da espessura das paredes no vão.



a  
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Figura 7: Ralo sem tampa na Cirurgia. Figura 8: Cabeamento de telefone não
previsto na Cirurgia.

Figura 9: Todas as tomadas com opção para
220V e no chão da Cirurgia.

Figura 10 : Necessidade de regularização da
superfície pintada na parede da porta do

Preparo que continua na Higienização.

Figura 11: Figura 12: Faltando instalação das luminárias
da Higienização.

Figura 11: Falta o lavatório cirúrgico e com ele
a definição da altura do ponto de água, na

Higienização.



Rua Barão de Sergy, 176. Ed. Tiffany’s, mezanino. Barra, Salvador - BA. CEP: 40.140-040
3264 0029 ramal 223 | atelierplural@gmail.com | www.atelierplural.com

Figura 13: Faltando trecho do rodapé, devido
à falta da porta da Esterilização.

Figura 14: Peças ocas do piso, na
Higienização.

Figura 16: Rodapia da Esterilização que já
pode ser cortado e instalado no local. 

Figura 17: Com a pendência dos rodapias na
Esterilização, falta também os acabamentos

de pintura nos encontros com a  pedra.

Figura 15: Bancada da Esterilização
aguardando rodapias adequados.

Figura 18:  Emassar e melhorar o acabamento
da superfície da parede sobre a porta da

Esterilzação (trecho onde ficará o ar
condicionado).
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Figura 19: Faltam acabamentos no
rejuntamento dos rodapés da Esterilização.

Figura 20: Rejuntar bordas das luminárias na
Esterilização, pois a luz está vazando pelas

frestas.

Figura 21: Faltam as luminárias centrais da
Esterilização (uma delas nem está marcada

no forro).

Figura 22: A tinta está ultrapassando para a
estrutura de alumínio da janela fixa, na

Recuperação.

Figura 23: Rejuntar peitoril da Recuperação.
Figura 24: Retirar suportes para cortina da
sala de Recuperação e também da cirurgia.
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Figura 25: Ralo com acúmulo de resíduos de
obra e ainda com a tampa plástica, na

Recuperação. Figura 26: Corrigir altura do ponto de água e
instalar o tanque já comprado para o

Preparo.

Figura 28: Peça oca no piso do Preparo.

Figura 29: Tinta invadindo as pastilhas no
Isolamento.

Figura 30: Regularizar a superfície da parede
pintada ao lado dos gatis, sob a bancada.

Figura 27: Faltando trava na porta de correr
do Preparo. O puxador está batendo na

parede.



Rua Barão de Sergy, 176. Ed. Tiffany’s, mezanino. Barra, Salvador - BA. CEP: 40.140-040
3264 0029 ramal 223 | atelierplural@gmail.com | www.atelierplural.com

Figura 31: Central de telefone a ser retirada
do Isolamento.

Figura 32: Janela um pouco folgada e
faltando instalação da tela para proteção

dos gatinhos, no Isolamento.

Figura 33: Faltam as cantoneiras de
acabamento do vão dos gatis, no

Isolamento.

Figura 34: Regularizar a borda do forro
voltada para a janela, no Isolamento.

Figura 35: Recompor revestimento da
parede no ponto do ar condicionado no

Isolamento.

Figura 36: Rejuntar bordas da luminária de
sobrepor do Isolamento.
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Figura 37: Interiores dos gatis precisam de
limpeza pós-obra.

Figura 38: Finalizar acabamento dos tetos
dos gatis do Isolamento.

Figura 39: Portas encomendadas para
fechamento dos gatis da Clínica.

Figura 40: A luminária de cromoterapia do
gatil do Isolamento precisa ser instalada no

teto dele.

Figura 41: Faltando reboco na parede
embaixo da bancada do Isolamento.

Figura 42: Faltando limpeza fina da bancada
do Laboratório. 
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Figura 43: Topo enferrujado da geladeira do
Laboratório.

Figura 44: pedaço de mangueira que deverá
ser escondido na parede da ADM.

Figura 45: Visor de vidro arranhado na ADM.

Figura 46: Falta instalação do rodapé em
parede do Estar.

Figura 47: Falta emassamento das emendas
nos rodapés do Estar.

Figura 48: Regularizar trecho do forro no
canto da circulação do Estar (lixar, emassar

e pintar junto com o restante do forro).
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Figura 49: fita LED do Estar precisa ser presa
de forma mais regular no rasgo do forro,

para melhorar o efeito do banho de luz no
Estar.

Figura 50: Buracos no acabamento interno
do forro deverão ser corrigidos no Estar.

Figura 51: Caixa de interruptor sem espelho
que deverá ser preenchida e coberta no

Estar.
Figura 52: Cabo a ser cortado e escondido

no Estar.

Figura 53: Peça oca no piso do Estar. Figura 54: Trecho de rodapé faltando na
Circulação de Acesso Restrito.
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Figura 55: Trecho de rodapé faltando na
Circulação de Acesso Restrito.

Figura 56: Preencher e cobrir (recompondo
o acabamento e pintura) a caixa de

passagem 4x4 na Circulação de Acesso
Restrito.

Figura 57: Falta o alçapão para cobrir a caixa
de passagem de rede e cortar e preencher a

mangueira aparente na verga da porta da
Circulação de Acesso Restrito.

Alçapão

Mangueira 
aparente

Figura 58: Soleira quebrada na Circulação de
Acesso Restrito.

Figura 59: Idenitifcar disjuntores do Quadro
de Distribuição.

Figura 60: Parede azul que deveria ter sido
pintada com a mesma cor do restante da

Circulação de Acesso Restrito.
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Figura 61: Faltando pintura na base da parede
atrás da porta de correr de vidro do Preparo.

Figura 62: Pintura do rodapé do Consultório 2
já apresentando descascamento em alguns

pontos.

Figura 63: Rejuntar peitoril existente no
Consultório 2.

Figura 64: Preencher, cobrir e repintar a caixa
de elétrica sem uso sob a bancada do

Consultório 2.

Figura 65: Regularizar acabamento do bite
negativo e do cortineiro do Consultório 2.

Figura 66: Peça oca no piso do Consultório 2.



ANEXO – PLANTA DE PISO COM LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS OCAS IDENTIFICADAS NA VISTORIA.
Peças marcadas de laranja claro.
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