
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 31– Etapa 2 (RVTo 31 - E2)
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Arquiteta responsável: 
Lorena Saab
Data: 05/10/2018 e 
08/10

Participantes: Lorena (arquiteta) e Eliabe (pedreiro).

Duração: 1h30min

A visita foi agendada no dia 05/10 para orçamento do serviço de pedreiro com o senhor Eliabe,
indicado pelo  pintor,  Seu Manuel.  O pedreiro  não compareceu à  visita  por  motvos  pessoais,
reagendando-a para o dia 08/10. No dia 05/10, foi realizada também a conferência do serviço de
pintura  realizado  até  o  momento  por  Seu  Manuel  para  liberação  da  primeira  parcela  do
pagamento.  Algumas orientações já  foram resolvidas pelo pintor,  como os itens  1,2,5  e 7. As
demais serão conferidas na próxima visita técnica da arquiteta.
 
Seguem observações sobre a visita:

1. Ainda falta a pintura de alguns trechos nas paredes atrás do armário da Recepção, como o
vão  onde  fca  o  ar-condicionado,  e  um trecho na  parte  de  baixo  de  onde  fcarão  as
impressoras e frigobar das vacinas (fguras 1 e 2).

2. A quina entre a parede pintada de azul da Recepção e o umbral pintado de branco da
janela do sanitário não permite um bom acabamento no encontro das cores diferentes de
pintura (fgura 3), sendo assim, sugerimos que a pintura azul se prolongue também para
este umbral.

3. Toda a parede da entrada do corredor (Circulação de Acesso Restrito) voltada para o Estar
deve ser pintada na cor Cerrado (tnta Toque de Seda, da Suvinil). Assim, a parte que foi
pintada de branco deverá ser repintada na cor correta (fgura  ).

 . Neste mesmo local é necessário lixar e regularizar o canto do bite negatvo do forro para
melhorar seu acabamento (fgura 5).

5. Uma das luminárias do forro do Lavabo parou de funcionar. Checar se ao removê-la para
pintura do forro, foi reencaixada de volta corretamente (fgura  ).

 . Em um dos cantos do forro do Lavabo a massa ou pintura invadiu o trecho das pastlhas
(fgura 7). Corrigir este acabamento. 

7. As  duas  luminárias  que  fcam  acima  da  bancada  do  Lavabo  foram  removidas
temporariamente  para  emassamento  e  pintura  do  forro  deste  ambiente,  mas  ainda
precisam ser recolocadas corretamente, sem folgas (fgura 8).

8. A  porta  que  fca  entre  a  Recepção  e  o  Estar  não  foi  retrada  (fgura  9),  conforme
orientação  da  arquiteta,  para  realização  dos  acabamentos  (emassamento,  pintura  e
instalação de trechos de rodapé) do seu vão, fcando este serviço pendente para a etapa
de pintura do Estar.
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9. Na parede do Estar ao lado da porta citada no item 8, apareceram algumas fssuras (fgura
10) que precisarão ser investgadas e sanadas na etapa de fnalização do Estar.

10. Uma das luminárias da Recepção foi reinstalada com folga após a remoção para pintura do
forro  (fgura  11).  Checar  se apenas a recolocação dela  resolverá as  frestas  ou se  será
preciso completar os cantos com gesso.

11. Foi  verifcada a instalação do armário superior  dos gats na Internação.  Alguns pontos
necessitam de acabamento com massa específca para marcenaria (fguras 12 e 13).  O
marceneiro deverá providenciar.

FIGURA 1 – Trecho abaixo das impressoras e frigobar
a ser pintado.

FIGURA 2 – Trecho do vão do ar-condicionado a ser
pintado.

FIGURA  3  –  Encontro  das  tntas  azul  e  branca  no
umbral da janela do Lavabo voltada para a Recepção.

FIGURA    –  Parede  de  entrada  do  corredor  a  ser
pintada com uma única cor (Cerrado, tnta Toque de
Seda, da Suvinil).
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FIGURA 5 – Bite negatvo do forro da circulação a ser
lixado e regularizado para retoque da pintura.

FIGURA    –  Luminária  do  Lavabo  que  parou  de
funcionar.

FIGURA  7  –  Trecho  da  parede  pastlhada  que  foi
invadido pela pintura ou massa do forro.

FIGURA  8  –Luminárias  do  forro  do  Lavabo  a  serem
reinstaladas corretamente.
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FIGURA 9 – Porta entre Recepção e Estar que não foi
retrada,  deixando  o  serviço  de  acambento  do  seu
vão para a etapa de pintura do Estar.

FIGURA 10  –  Fissuras  na parede  em torno da porta
entre  Estar  e  Recepção.  Investgá-las  e  saná-las  na
fnalização do Estar.

FIGURA 11 – Luminária da Recepção a ser instalada
corretamente.

FIGURA  12  –  O  marceneiro  deverá  checar  os
acabamentos que necessitam de rejunte no armário da
Internação.
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FIGURA  13  –  O  marceneiro  deverá  checar  os  acabamentos  que  necessitam  de  rejunte  no  armário  da
Internação.
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