
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 25– Etapa 2 (RVTo 25 - E2)
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Arquiteta responsável: 
Lorena Saab
Data: 11/08/2018 Participantes: Lorena (arquiteta) e Marcos (construtor).
Duração: 2h

A  visita  foi  agendada  para  verifcação  das  peças  em  mármore  Crema  Minerva  que  chegaram  da
marmoraria para compor o portal do lavabo e acompanhamento geral da obra.

Seguem as observações:
1. As peças  em mármore Crema Minerva que vão compor o portal do lavabo chegaram nas

quantdades e dimensões conforme combinado (fguras 1 e 2). No entanto, algumas peças
apresentam os  veios  com sulcos,  tornando-se  pontos  frágeis  que  podem resultar  em
fssuras ou ats mesmo quebras no momento da instalação. As peças serão instaladas no
vão e caso haja a quebra de algum material, a Granluz deverá ser informada dos defeitos
já  existentes  nas  peças  entregues.  As  peças  que  apresentam  estas  falhas  foram
fotografadas (fguras   a 5) para registro.

2. Verifcou-se que na sala da Ultrassom existe um ponto elstrico que não foi utlizado na
obra e que fcou aberto, sem isolamento (fgura 6). A arquiteta verifcou que este ponto
corresponde ao novo ponto de alimentação do ar-condicionado, previsto em projeto. O
equipamento foi instalado no ponto antgo. Sendo assim, este ponto deverá ser fechado
com uma tampa cega.

 . A pintura da sala de Cirurgia ocorrerá no próximo fm de semana. Verifcou-se que os
móveis e equipamentos da sala foram devidamente cobertos, no entanto, o foco não está
protegido (fgura 7). Recomendamos que o mesmo seja tambsm coberto com lona para
evitar que receba respingos de tnta e/ou massa.

4. Na Recepção, um dos pontos de água para instalação de um fltro ou cafeteira foi usado
temporariamente  durante  a  obra  como  torneira  (fgura  8).  Esta  torneira  já  pode  ser
retrada  e  o  ponto  poderá  ser  fechado  com  nip  para  posterior  utlização,  quando  o
equipamento for adquirido. 

5. Existe um ponto de telefone extra na parede onde está fxada a bancada da Recepção que
deverá ser isolado (coberto), pois fcou fora do limite da bancada (fgura 9). Da mesma
forma, um dos pontos que está incluso no limite dela poderá precisar ser deslocado mais
para o centro, por dentro da marcenaria. A arquiteta deverá informar ao marceneiro a
necessidade e possibilidade de realizar este ajuste sem precisar quebrar a parede.

6. Deverá ser previsto um furo a ser feito com serra-copo na bancada da Recepção para
passagem dos cabos/fos dos equipamentos da bancada.
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7. Foram feitas as modifcações necessárias no armário alto da Recepção para adequação da
marcenaria com o ar-condicionado e com o frigobar, conforme combinado (fguras 10 e
11).

8. O armário alto da Recepção ainda precisa ser devidamente fxado na parede, conforme
identfcamos em alguns pontos soltos (fgura 12).

FIGURA  1  –  Frente  das  peças  em mármore  Crema
Minerva de composição do portal do Lavabo.

FIGURA  2  –  Acabamento  do  fundo  das  peças  em
mármore Crema Minerva de composição do portal do
Lavabo.

FIGURA   – Sulcos nos veios de uma das peças. FIGURA 4 – Sulcos nos veios de outra peça.
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FIGURA 5 – Desgaste em quina de uma das peças do 
portal (esta deverá ser instalada na superfcie da 
direita do vão, para quem está de frente e do lado de 
fora do Lavabo).

FIGURA 6 – Instalação inutlizada na Ultrassom.

FIGURA  7  –  Foco  a  ser  protegido  com  lona  para
pintura da sala de Cirurgia.

FIGURA 8 – Torneira a ser removida e substtuuda por
um nip de isolamento na Recepção.
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FIGURA  9  –  Tomada  mais  externa  (primeira  da
esquerda) a ser isolada com massa/gesso.

FIGURA  10  –  Alteração  para  encaixe  do  ar-
condicionado fnalizada.

FIGURA  11  –  Alteração  para  encaixe  do  Frigobar
fnalizada.

FIGURA  12  –  Peça  de  fxação  do  armário  alto  da
Recepção ainda desencaixada da parede. 
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