
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 23-Etapa 2 (RVTo 23 - E2)
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Arquiteta responsável: 
Lorena Saab
Data: 06/08/2018 Participantes: Lorena (arquiteta) e Marcos (construtor).
Duração: 2h30min

A  visita  foi  agendada  para  verifcação  da  marcenaria  que  foi  instalada  no  fm  de  semana  e
checagem das instalações de ar-condicionado, também iniciadas no mesmo dia.  Além disso,  a
arquiteta fez o acompanhamento geral da obra. 

Seguem as observações:
1. O armário da ADM foi instalado com sucesso (fguras 1 a 4) faltando apenas alguns ajustes

de rejuntamento das bordas, a ser feito pelo pintor (fgura 5).
2. Para fnalizar de fato este armário, ainda é preciso encomendar as prateleiras de vidro

temperado para dividir em duas linhas de arquivo morto a parte superior dele.
3. Na recepção foram identfcadas 2 gavetas que apresentam difculdade no deslizamento: a

primeira do gaveteiro móvel (fgura 6), e a segunda da esquerda para a direita do armário
alto  (fgura  7).  Marcelo  já  está  ciente  e  ajustará  ainda  esta  semana.  Marcelo  deverá
verifcar também o funcionamento das travas dos rodízios do gaveteiro. Lorena testou,
mas está difcil de travar.

4. Fazer abertura no tamponamento do armário alto da Recepção para encaixe da tomada
do frigobar (fgura 8). Marcos: providenciar ajustes necessários da parte elétrica.

5. Quando o marceneiro instalar a peça lateral de acabamento da direita do armário alto da
Recepção, deverá fazer um pequeno furo para passagem do fo do sensor (fgura 9). Seguir
a mesma altura do ponto na parede.

6. Alguns ajustes precisarão ser feitos no armário alto da Recepção para caber o frigobar de
mesa e permitr a instalação e manutenção do ar-condicionado (fgura 10).  A primeira
prateleira  do  “L”  deverá  ser  retrada  para  encaixe  do  frigobar  e  será  cortada  e
reaproveitada como prateleiras internas do armário da direita. As duas prateleiras que
fcam logo abaixo do ar-condicionado (sendo uma delas o limite das portas de correr)
deverão ser retradas e redistribuídas mais abaixo, para permitr a movimentação do ar-
condicionado. Com isso, será necessário também, reduzir um pouco as portas de correr.

7. O tampo da bancada foi instalado alinhado com o limite da bancada de Arabescato, para
esconder  a  falta  de  polimento  da  parte  interna  da  pedra  (fgura  11).  No  entanto,  a
arquiteta  entrou  em  contato  com  a  marmoraria  Granluz  e  solicitou  que  seja  feito  o
polimento pelo menos da borda mais externa da pedra, em uma faixa de 5cm de largura
(fgura 12). A vendedora Neide, informou que poderemos solicitar aos técnicos que farão a
entrega do portal  do lavabo na quarta-feira,  para  realizar  esse polimento.  A arquiteta
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deixará a orientação para os funcionários da clínica, uma vez que não estará presente no
dia da  entrega.  Marcelo vai  retrar  o fechamento de MDF amanhã para deixar  livre  a
superfcie de bancada para a Granluz.

8. Lorena deverá encaminhar com Ilka o laqueamento na cor preta do Gatnho que será
colado no balcão por Marcelo.

9. Ilka, conforme sugestão da arquiteta, decidiu que deverá ser instalado um visor na porta
de correr da Recuperação. Para isso, Marcos deverá checar o prazo de entrega previsto
pelo fornecedor, para alinhar com o serviço de pintura e a encomenda do vidro (a ser
providenciada por Ilka). A posição e a dimensão do visor deverá ser a mesma realizada nas
demais portas (a arquiteta vai enviar por e-mail o desenho esquemátco desses visores, no
entanto, o que prevalece é o que já foi realizado no local). Marcos deverá encaminhar
para o carpinteiro um dos bites já instalados para que ele utlize como referência. Também
é necessário que Ilka providencie mais 2 bites para 2 visores existentes (eles não foram
encontrados na obra). Cada bite é formado por 2 peças de 85cm e 2 de 25cm. 

10. Ilka já deve comprar o puxador para esta porta, além de mais uma maçaneta para trocar a
da porta da Esterilização. O puxador deverá ser instalado com sua borda externa a 5cm do
limite da porta, conforme combinado entre Lorena e Marcos.

11. Outras compras a providenciar: 5 acabamentos de registro. Modelos de Referência: C33
ou Lorenclub, da Lorenzet (fguras 13 e 14). Para que Ilka possa ter uma referência de
valor, o modelo que foi comprado para o lavabo (também da Lorenzet), custou na época
R$ 150,00 na Ferreira Costa. Caso seja viável para Ilka, uma opção é comprar todos iguais a
ele (trar uma foto e levar no dia da compra).

FIGURA 1 – Armário da ADM já instalado. FIGURA 2 – Detalhe das gavetas para pasta-arquivo do
armário da ADM.
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FIGURA 3 – Vista interna do armário da ADM. FIGURA 4 – Vista interna do armário da ADM.

FIGURA 5 – Acabamento de rejunte do armário da 
ADM a ser retocado.

FIGURA 6 – Gaveta superior e travas dos rodízios do
gaveteiro móvel da Recepção, a serem revisadas.
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FIGURA 7 – Gaveta do armário alto da Recepção a ser
revisada (ferragens).

FIGURA 8 – Local onde deverá ser feita a abertura para
a tomada (tampo acima da gaveta).

FIGURA  9  –  Fio  do  sensor  que  deverá  passar  por
pequeno  furo  no  acabamento  do  armário  da
Recepção.

FIGURA  10  –  Ajustes  do  armário  alto  da  Recepção,
acordados com o marceneiro.
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FIGURA  11  –  Tampo  do  balcão,  que  deverá  ser
recuado 2 cm.

FIGURA 12 – Trecho da bancada de pedra que deverá
ser  polido  (faixa  de  5cm  da  borda  externa  para
dentro).

FIGURA  13  –  Acabamento  para  registro  de  gaveta
(Modelo C33, da Lorenzet).

FIGURA  14  –  Acabamento  para  registro  de  gaveta
(Modelo Lorenclub, da Lorenzet).
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