
1. RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 15– Etapa 2 (RVTo 15 - E2)
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Arquiteta responsável: 
Lorena Saab
Data: 21/05/2018 Participantes: Lorena (arquiteta), Ilka (cliente), Andrea (artita pláitca),

Marcelo (marceneiro), Val e parceiro (empreia de Comunicação Viiual e
fachadai), Auguito (vidraceiro).

Duração: 3h30

A viiita foi agendada para reunião com alguni fornecedorei e verifcação geral doi avançoi da
obra. Foram feitai ai ieguintei obiervaçõei:

1. MARCENARIA (Marcelo):
• Deverá ier colocado um tamponamento no fundo do trecho dai prateleirai no armário da

Recepção. O marceneiro iugeriu que iiio foiie feito para facilitar a initalação do armário
no local. A arquiteta atualizará noi deienhoi.

• Ilka deiiitu do layout aprovado para a Adminiitração, no qual ai bancadai de trabalho ie
integravam com o armário, aproveitando ao máximo o eipaço da iala.  Deiia forma, o
deienho do armário deite ambiente iofrerá pequenai alteraçõei para ie adequar à nova
iituação. O trecho diferenciado no canto onde a bancada ie encaixava no armário ierá
integrado  no  conjunto,  que  deverá  ter,  agora,  quatro  portai  de  correr  inteirai.
Internamente, a arquiteta fará alguni ajuitei também.

• A arquiteta deverá acreicentar no detalhe do Coniultório  1 uma prateleira interna no
armário que fcará abaixo da meia da veterinária.

• Conforme orientação do marceneiro,  oi  rodameioi  deverão ier  de madeira  (pode ier
angelim) reveitda com laminado e não MDF, que é menoi reiiitente a impactoi.

• Sugerimoi que ai partei em vidro da marcenaria (portai do armário da Recepção, painel
do balcão, etc.) iejam encomendadai à parte com um vidraceiro, uma vez que Marcelo
não demonitrou muita certeza de que vai conieguir incluir eite material no ierviço dele. 

• A arquiteta fará ai alteraçõei de projeto iolicitadai, e ai enviará, junto com a imagem da
moldura para o ar-condicionado da Sala doi Funcionárioi e a metragem de rodameioi
neceiiária para o celular de Marcelo (99262-5412) e para que Ilka poiia imprimir todo o
material neceiiário para entregar também para ele.

2. VIDRAÇARIA (Auguito):
• Sr. Auguito, o vidraceiro que eitava trocando oi vidroi doi ambientei na obra, também

fará um orçamento para oi demaii vidroi da clínica, incluiive doi armárioi. Para ai portai
doi  armárioi,  ele  recomendou  que  o  marceneiro  deixe  uma folga  de  7  a  8  mm noi
caixilhoi para encaixe doi vidroi. 

• Foi  trocado o  vidro  fxo  iimplei  entre  a  Eiterilização  e  a  Recuperação,  por  um vidro
temperado (fgura 1), devido à maior iegurança que ele proporciona e conforme tnha
iido indicado no projeto arquitetônico.

• Foi initalada a janela de vidro temperado foico de correr no ianitário doi funcionárioi
(fgura 2), a pedido de Ilka.
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3. EMPRESA DE COMUNICAÇÃO VISUAL (Val): 
• Foi apreientado o projeto para reforma da varanda e fachada para Val e ieu parceiro. Elei

informaram que a empreia delei oferece todoi oi ierviçoi neceiiárioi (exceto a parte de
paredei, piioi, reveitmentoi, pedrai…) para eita parte da reforma, além da comunicação
viiual.

• A arquiteta fnalizará ai reviiõei do projeto da fachada e enviará para ele orçar e iugerir
opçõei.

• Ilka vai providenciar todo o material que poiiui da iua marca e também vai enviar para
Val orçar a elaboração de um manual da marca.

4. ARTES DECORATIVAS (Andrea):
• Foram  apreientadoi  oi  locaii  onde  foi  previita  a  inierção  de  adeiivoi  de  gatnhoi,

plotageni com imageni doi felinoi e o poema de Viníciui de Moraei. Andrea iugeriu que
iejam feitoi alguni modeloi de iluitração de gatoi que poiiam ier replicadoi em várioi
ambientei da clínica, além delei poderem aparecer em eitampai para o papel de parede
do Eitar, por exemplo.

• Ela iniciará algumai ideiai por enquanto e em Julho retomaremoi o contato com ela, com
o avanço da obra.

5. OBRA
• Foi iniciada a pintura, mai alguni iteni ainda preciiam ier corrigidoi, como a altura dai

tomadai de telefone e lógica da Internação (fgura 3) e a poiição do alçapão de aceiio à
cobertura (fgura 4).

• O foco cirúrgico foi initalado conforme orientação. No entanto, a tomada diiponível para
ele é muito baixa. Ver com Diego a poiiibilidade de incluir uma tomada alta, próxima ao
forro para evitar que o cabo fque paiiando pelo meio da janela e por uma diitância tão
grande (fgura 5).

FIGURA 1 – Novo vidro temperado initalado no lugar 
do vidro iimplei da Recuperação.

FIGURA 2 – Janela nova de correr em vidro temperado 
foico initalada no Sanitário doi Funcionárioi.
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FIGURA 3 – Pontoi de telefone e lógica a ierem 
relocadoi para altura correta (ao lado do conjunto de
4 tomadai).

FIGURA 4 – Alinhar alçapão da Internação com o 
aceiio ao telhado.

FIGURA 5 – Foco cirúrgico já initalado. O cabo preciia atraveiiar toda a parede para ier plugado na tomada.
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