RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 27– Etapa 2 (RVTo 27 - E2)
Clínica Felina Veterinária
Código: HFEo
Arquiteta responsável:
Lorena Saab
Data: 22/08/2018
Duração: 2h

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

Participantes: Lorena (arquiteta), Marcos (construtor) e Ilka (cliente).

A visita foi agendada para orientação e verifcação das pendências de marcenaria com Marcelo e
checagem das tomadas e demais pontos elétricos incompletos para compra de materiais, além de
acompanhamento geral da obra.
Seguem as observações:
1. A arquiteta verivifcou os os pontos elétricos e de telefone com acabamentos faltantes
juntamente como o construtor. Foi feita uma lista para confrmação com o eletricista
(fgura 1), uma vez, que as quanidades listadas por ele anteriormente não bateram com a
lista realiz,ada nesta visita.
2. Foi idenifcado que foram instaladas as caixas e conduítes para as tomadas da TV e
respeciva antena no Estar (fgura 2). No entanto, os fos para alimentação do
equipamento não foram passados na tubulação. A cliente decidiu, então, isolar os dois
pontos com tampas cegas temporariamente. Providenciar tampas.
3. É preciso rejuntar o encontro do revesimento em eucatex e o rodapé da bancada da
Internação (fgura 3). Informar ao marceneiro.
4. Falta instalar o rodapé da base da bancada da Recuperação (fgura 4).
5. Marcos deverá checar se os modelos dos registros de toda a clínica são compatveis com
as marcas Deca/Lorenz,et para compra dos acabamentos que estão faltando (fgura 5).
6. O trecho da parede do Consultório 1 que fca abaixo da bancada, próximo à pia,
apresenta-se com umidade. Deverá ser removido o reboco úmido, solucionado o moivo
da presença de umidade e refeito o emassamento e pintura do local (fgura 6). Toda a
parte abaixo da bancada deste ambiente ainda precisa receber uma mão de pintura epóxi,
na mesma cor do restante da sala (Az,ul Calma).
7. No Isolmanento, o trecho que reveste com pasilhas de vidro az,uis a parte de baixo da
bancada ainda precisa ser rejuntado e complementado com as pasilhas que estão
faltando (fgura 7).
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FIGURA 1 – Lista dos pontos elétricos e acabamentos
para providenciar.

FIGURA 2 – Pontos de antena e tomada da TV do Estar
que não foram instalados pela equipe de obra anterior.

FIGURA 3 – Encontro do acabamento de madeira e o
rodapé da Internação sem rejunte.

FIGURA 4 – Instalar rodapé na base do futuro armário
da Recuperação.
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FIGURA 5 – Checar modelos dos registros para
compra dos acabamentos.

FIGURA 6 – Checar umidade dessa parede, corrigir e
repintar.

FIGURA 7 – Faltam os rejuntes e algumas pasilhas deste canto da parede do Isolamento.
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