
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA – nº 03
Reforma do Sanitário

Código: WCSF_12/17 Local: Rua Doutor Boureau, 440, Edf. Vivenda San Fernando, apt. 903, Costa
Azul, Salvador-BA.Data: 18/12/2017

Duração: 1h30 Presentes:  Lorena  (arquiteta),  Denis  (construtor),  Samuel  (cliente)  e  Élio
(marceneiro)

Foi feita a visita à obra, onde foi conferido o andamento da obra e foram feitas as orientações para
desenvolvimento da marcenaria. Seguem algumas observações referentes a esta visita:

1. Samuel deverá incluir na solicitação de orçamento de Janaia (Recycle Marmoraria): 1 soleira
em Bege Prime para a entrada do apartamento e 1 flete para cozinha, do mesmo material.

2. Conforme orientado pela arquiteta e pelo construtor, Samuel já pode fechar as encomendas
dos vidros e pedras.

3. Também foram inclusas na solicitação de orçamento do marceneiro Élio, as portas da entrada
do apartamento e uma nova folha para a porta do quarto (mantendo a caixa exitente). Todas
seguirão o mesmo padrão da porta de correr nova do sanitário (branca com frisos). Figura 1.

4. Foi  orientado  a  Samuel  a  compra  das  seguintes  ferragens  para  as  portas:  Puxadores  e
fechaduras de inox para as portas do sanitário e da entrada do apartamento e maçaneta com
fechadura para a porta do quarto.  Sugestão: no dia da compra, caso o cliente não queira o
acompanhamento da arquiteta, poderá trar fotos dos itens que gostar e enviar para ela e para
o marceneiro auxiliarem na escolha.

5. Também foi informado ao cliente da necessidade de contratar o serviço de pintura da porta de
entrada do apartamento, pois o marceneiro, conforme padrão do mercado de marcenaria, não
entrega porta de madeira maciça já pintada. 

6. Foi  apresentado pela arquiteta o desenho do armário da cozinha conforme solicitações de
Samuel  para  entendimento e orçamento do marceneiro Élio  (fgura 2).  A arquiteta  deverá
enviar por e-mail para ele as plantas do projeto do sanitário.
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Figura 1: Itens solicitados para orçamento do
marceneiro.

Figura 2: Desenho do armário da cozinha com
observações feitas na obra.


