
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
Clínica Felina Veterinária

Código: (contrato a ser
assinado)

Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.

Data: 24/02/2017
Duração: 2:15h Participantes: Marina (arquiteta).

A visita foi realizada das 10:45 às 13h, ocasião em que a arquiteta verificou a viga invertida que
impedirá a manutenção do layout da cirurgia/salas anexas conforme versão aprovada pela cliente.
Desta forma, foram iniciados os trabalhos para a verificação do layout e solução da questão (sendo
afetados a  cirurgia,  salas  anexas,  DML,  corredor e acesso à  sala  dos  funcionários  e  caso seja
necessário, a administração e o estoque).

A intenção da visita era de, principalmente, dirimir dúvidas do construtor  in loco, o que não foi
possível pois este precisou cobrir uma demanda urgente em uma obra em Lauro de Freitas, não
retornando  a  Salvador/Rio  Vermelho/Obra  até  a  saída  da  arquiteta  do  local,  às  13h.  Esta
informação só foi dada à arquiteta por telefone, por volta das 11:30h.

As plantas impressas (Layout, Construtiva e Hidrossanitária) - em  versão desatualizada, apenas
para  referência  -  ,  em escala,  foram entregues à  Jane (financeiro  Felina),  para  repassá-las  ao
construtor neste mesmo dia, no período da tarde, quando ele retornasse à obra.

Por telefone, foi  ratificado e novamente acordado com o construtor que a obra está liberada
(referentes  aos  serviços  constantes  nas  plantas  entregues  nesta  ocasião)  para  os  ambientes
Recepção, Sala de Clientes, Lavabo, Consultórios 01 e 02 e Raio X. O Laboratório, por sua vez,
ainda precisará ser aprovado pela cliente e deverá ser mantido sem execução de serviços até a
aprovação final da cliente.

Em obra, foram feitas as seguintes observações: 
1. A obra poderá seguir, entretanto está suspensa a execução dos serviços nos ambientes da

cirurgia e salas anexas, além do laboratório e administração, até a aprovação da cliente.
2. Não  foi  identificado  o  início  de  serviços  complementares,  mais  essenciais  para  a

edificação, conforme destacado no RVT01 (22/12/2016). Conforme informado, estes dois
serviços deverão ser acordados com os outros inquilinos, e com a proprietária.
a) Reparos  na  cobertura:  após  solicitação  da  arquiteta,  a  equipe  de  obra  visitou  a

cobertura e verificou peças comprometidas (madeiramento e telhas).  Dessa forma,
esta demanda deverá ser atendida, para não comprometer a estanqueidade da casa, e
por consequência os novos serviços a serem executados (previsão de duração dos
serviços de reparo: 2 dias)

b) Limpeza  do  reservatório:  caso  o  reservatório  tenha  sido  limpo  há  6  meses,
recomenda-se executar a limpeza (previsão de duração dos serviços: 2 dias).  Diego
mostrou em reunião no dia 20/02/2017 novas imagens da cobertura e do reservatório
que exigem providências  da  proprietária  do imóvel.  Caso os  serviços  tenham sido
iniciados, desconsiderar estas observações.
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3. Inicialmente, diante da descoberta da viga invertida em obra, cogitou-se contratar uma
visita técnica de um engenheiro, para averiguar a possibilidade de alteração estrutural.
Porém, observou-se que qualquer intervenção estrutural irá onerar a obra, sendo assim,
optou-se por solucionar a questão através da alteração do layout (figura 3).

4. Foi identificado que não existe pilar na parede do corredor/cirurgia, conforme informado
por Diego em mensagem pelo aplicativo whatsapp. O que aparentava ser um pilar, era a
própria continuação da viga invertida.  Esta constatação facilitará a alteração do layout
(figura 4);

5. Foram realizadas medições para conferência e constatou-se que a nova parede erguida do
consultório 2 está em conformidade com a planta construtiva;

6. O vão previsto para a janela da administração, do corredor, foi fechado. Deverá ser aberto
o vão conforme nova planta construtiva (ver figura 5);

7. O vão da porta de acesso ao laboratório deverá ser revisto, conforme planta construtiva
(ver figura 6);

8. Foi  constatado  que,  no  consultório  2,  a  retirada  da  caixa  de  luz  compromete  a
estanqueidade da edificação. Este local deve ser protegido por conta das chuvas (não foi
possível fotografar).

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.com2

Figura 2: Material (blocos cerâmicos) aguardando
execução da obra.

Figura 1: Areia que deverá ser novamente protegida 
com lona, entulho a ser descartado para evitar 
acúmulo de água

Figura 3: Viga invertida descoberta em 20/02/2017, à
tarde, após a reunião de aprovação do layout e 
definição de encaminhamentos. O layout deverá ser 
revisto.

Figura 4: Furo realizado a meia altura 
para averiguação da inexisência do 
pilar.
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Figura 5: Ao lado esquerdo da foto, 
vão fechado que deverá ser 
reaberto, conforme planta 
construtiva, para posterior 
instalação da esquadria.

Figura 6: Boneca da porta de acesso 
ao laboratório (confirmar após 
envio da nova planta construtiva).


