
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
Clínica Felina Veterinária

Código: (contrato a ser
assinado)

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

Data: 22/12/2016
Duração: 4h Participantes: Marina (arquiteta) e Diego (construtor)

A visita foi realizada em duas partes : pela manhã, das 10:30 às 12:30h, quando a arquiteta iniciou
a análise dos layouts apresentados pela Ambiente Amigo à cliente e realizou algumas entrevistas
com o pessoal, a fim de entender a dinâmica dos funcionários e dos ambientes da clínica.
À tarde,  a  arquiteta  reuniu-se com o construtor,  quando entregou-lhe o pacote das  pranchas
impressas, todas em suspenso até definição de layout, apenas para referência, e realizou a visita à
obra. Dessa forma, em campo, junto ao construtor, foram feitas as seguintes observações: 

1. A obra deverá continuar, entretanto a partir do início de serviços complementares, mas
essenciais  para  a edificação.  Estes  dois  serviços deverão ser  acordados com os  outros
inquilinos,  e  com  a  proprietária,  especialmente  em  caso  de  ratear  as  despesas  com
material e mão de obra.
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 consequencia os novos serviços a serem executados (previsão de duração dos
serviços: 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).

2. Caso  após  a  realização  destes  serviços  a  obra  não  puder  continuar,  por  conta  das
alterações de layout e o tempo necessário para reavaliação do Projeto Arquitetônico, o
construtor já se comprometeu em relocar a equipe de obra, para uma outra reforma, sem
onerar a cliente.

3. Não foi possível  tirar foto da bancada do futuro “Consultório 2” no dia 22/12, que na
ocasião,  estava  desprotegida  (ver  foto  tirada  em  15/12,  ilustrativa  da  situação  a  ser
evitada). Devido a nobreza do material, mármore arabescato, a arquiteta orientou que a
bancada deverá estar durante todo o tempo da obra, livre de materiais, ferramentas e
vestígios de obra, para evitar prejuízos.

4. Os seguintes itens foram acordados/observados pela arquiteta e construtor:
a) O Pilar existente próximo à porta prevista para a internação (projeto da Ambiente

Amigo)  deverá ser considerado, forçando uma mudança de pelo menos 5cm (esta
questão deverá ser revista em novo projeto de layout a ser desenvolvido).

b) A arquiteta  deverá  ser  informada pela  cliente  e  construtor  de todas as  mudanças
solicitadas durante a obra,  que não estão documentadas em projeto, sob pena de
retrabalho  das  equipes.  (exemplo:  alteração  do  material  das  portas,  em  projeto
previstas para serem em vidro). O construtor informou que estas serão em madeira c/
fórmica,  tendo  sido  orçadas  coo  portas  de  giro  e  não  mais  pivotantes  (conforme
consta em projeto da Ambiente Amigo).

c) O  construtor  ficou  responsável  por  enviar  para  a  arquiteta  os  orçamentos  já
realizados.
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d) A arquiteta solicitou a Diego sua opinião sobre possíveis equívocos já identificados por
ele, para serem considerados na alteração do layout. O construtor levantou pontos já
observados  pela  arquiteta,  o  que  significa  que  estes  estão  alinhados.  Os  trechos
questionados foram: 1.  Café (superdimensionado);  2.  DML (Alterar  para local  mais
adequado sem acesso dos clientes); 3. Pilar x Porta do internamento.

e) Sobre a parte elétrica, a arquiteta orientou o construtor de uma forma mais geral,
para que os pontos elétricos existentes - mesmo que não forem utilizados conforme
Projeto Arquitetônico da Ambiente Amigo - sejam mantidos como caixa cega (aptos
para  utilização  futura).  E  para  os  pontos  novos  previstos,  prever  sempre  tomada
dupla, para melhor aproveitamento.
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Figura 2: Parede com marcas de Infiltração, no 
Consultório 01 que deverá ser solucionado sem 
ferir a bancada existente em arabescato

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

Figura 3: (A) Materiais de refugo de obra que 
deverão ser descartados, limpos ou relocados.

Figura 4: O Sanitário de Clientes durante a 
execução dos serviços deverá pemanecer 
limpo e protegido para possível 
aproveitamento do piso existente.
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Figura 5: Peitoril da Casa 85 B com junção de tipos de 
mármores diferentes. A ser definida com cliente a sua 
substituição.

Figura 6: (B) Materiais de refugo de 
obra que deverão ser descartados, 
limpos ou relocados, pois estão 
acumulando água e sujeira.Figura 7: Instalações de Climatização aparentes que 

deverão, em obra, ser solucionada melhorando a 
estética da edificação.

Figura 9: Suporte e placa de antigos 
inquilinos a ser removida pela equipe 
de obra a e devolvida ao proprietário 
evitando problemas futuros.

Figura 8: Incompatibilidade Projeto x 
Execução, deverá ser solucionado em novo 
layout (foto tirada em 15/12/16).



Pendências:
1. Envio de Arquivo editável em dwg ou rvt;
2. Envio de Listagem de equipamentos, por ambiente;
3. Envio de Orçamentos das portas ou outros já realizados.
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Figura 10: Bancada em arabescato do Consultório 01, não 
deverá ser utilizada para apoio ou qualquer outra função em 
obra, devendo ser preservada e mantida limpa (foto tirada em 
15/12/16)


