
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 16– Etapa 2 (RVTo 16 - E2)
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Arquiteta responsável: 
Lorena Saab
Data: 19/06/2018 Participantes: Lorena (arquiteta), Ilka (cliente), Marcos (construtor), Eldo

(eletricista), Temir (pintor) e Marcelo (marceneiro).Duração: 3h

A visita foi agendada para verifcaaço e orientaaço geral do recomeao da obra com a nova equipe. 
A Visita foi dividida em 2 momentos: pela manhç, foram feitas as orientaaões para os serviaos dos
pedreiros, pintor e eletricista. E à tarde, a arquiteta e o marceneiro se reuniram para trar algumas
dúvidas no local. 
Seguem as observaaões:

1. É preciso ajustar o prumo do vço da porta da Recepaço (fgura 1). Em alguns pontos a
dimensço está  correta  (96cm),  mas em outros  ele  está  um pouco menor  (95,5cm).  É
preciso que esteja bem nivelado, pois a porta será entregue já montada na obra.

2. A arquiteta entrou em contato com a empresa que está confeccionando esta porta e eles
fcaram de retornar com a previsço de entrega. 

3. O cabo de telefone que está passando por fora da clínica do Estar para a Recepaço (fgura
2) é provisório e já foi  feita a instalaaço defnitva, aguardando apenas a conexço dos
aparelhos,  conforme  confrmado  por  Eldo  e  Diego  (construtor  anterior).  Após  a
regularizaaço do uso das linhas, o cabo antgo deverá ser cortado.

4. Eldo  (eletricista)  está  fnalizando  a  instalaaço  dos  refetores  da  varanda,  conforme
solicitado por Ilka. No entanto, como houve mudanaas no projeto da varanda/fachada a
pedido da cliente, o posicionamento e instalaaço dos mesmos precisará ser revisado na
próxima etapa da obra, que vai incluir esta parte da casa, para compatbilizaaço com o
novo projeto.

5. Eldo vai (ainda hoje) retrar uma das luminárias do forro da Cirurgia e verifcar a situaaço
das instalaaões elétricas desta sala para transferir uma das tomadas para o forro, perto de
onde  o  foco  está,  e  assim,  permitr  que  o  equipamento  fque  ligado  em  ponto  mais
próximo  dele.  Caso  seja  necessário  fazer  mais  aberturas  no  forro  para  fazer  esta
verifcaaço, Eldo vai comunicar a Marcos para que o gesseiro possa fazer o serviao de
recomposiaço depois.

6. Conforme informado por Temir (pintor), a cada ambiente pintado ele vai observando a
necessidade de comprar mais tnta. Sendo assim, as tntas nço serço solicitadas a Ilka de
uma vez só, e sim, no desenrolar do serviao.

7. Ilka viaja hoje à noite, com previsço de retorno de uma semana a quinze dias. No período
em que ela estver ausente, foi dado o aval para que a arquiteta juntamente ao construtor
encaminhem  as  pendências  da  obra,  como  por  exemplo,  a  solicitaaço  do  portal  de
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Mármore Crema Marfl do Lavabo, o corte e acabamento do peitoril da Recepaço (fgura 3)
e o polimento da quina da bancada deste mesmo ambiente (fgura 4).

8. O  marceneiro  conferiu  as  medidas  da  bancada  de  Arabescato  que  já  foi  instalada  na
Recepaço (fgura 5) e verifcou os locais onde serço reinstalados os armários existentes. A
arquiteta mostrou a ele o cabo do sensor do alarme que deverá passar por dentro do
armário da Recepaço para instalaaço do equipamento fora dele e mostrou também como
deverá  ser  a  moldura  do ar-condicionado existente  na Sala dos  Funcionários.  Por  fm,
ambos conversaram a respeito do armário sobre os gats da Internaaço. O acabamento do
encontro da cerâmica do topo com as pastlhas será feito com a própria marcenaria, em
forma de alizares nas bordas necessárias. A sugestço do marceneiro é que estas portas
sejam  de  correr,  pois  as  de  abrir,  podem  apresentar  defeitos  nas  dobradiaas  mais
rapidamente devido ao tamanho muito pequeno das portas. A arquiteta vai atualizar este
desenho.

9. Foi aplicada a primeira mço de massa corrida em toda a parte da clínica que está em obra
e também foi feita uma limpeza geral no local.

10. A arquiteta recomenda que todos os funcionários da equipe de obra utlizem os EPIys para
execuaço dos serviaos. Durante a circulaaço na parte da clínica que nço está em obra,
todos devem com as vestes compostas, inclusive os calaados. 

11. Recomenda-se  ainda  que  as  portas  que  dço  acesso  à  obra  sejam  sempre  mantdas
fechadas, para que os gatos da clínica nço acessem o local.

FIGURA 1 – Vço da porta de entrada da Clínica 
(ajustar o prumo para largura correta-96cm).

FIGURA 2 – Cabo provisório de telefone a ser cortado 
posteriormente.
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FIGURA 3 – Peitoril da janela da Recepaço a ser 
ajustado pela Granluz, para a largura da parede.
(arquiteta: fazer a solicitaaço de visita para oraar)

FIGURA 4 – Quina da bancada de Arabescato da 
Recepaço que deverá ser polida pela Granluz 
(arquiteta: fazer a solicitaaço de visita para oraamento)

FIGURA 5 – Bancada já instalada na Recepaço para 
conferência do marceneiro.

FIGURA 6 – Detalhe de sustentaaço da bancada da 
Recepaço (encaixe na borda de pedra).
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FIGURA 7 - Detalhe de sustentaaço da bancada da 
Recepaço (engaste na parede).

FIGURA 8 – Porta do Consultório 1 já corrigida e 
reinstalada.
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