
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 30– Etapa 2 (RVTo 30 - E2)
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Arquiteta responsável: 
Lorena Saab
Data: 14/09/2018 Participantes: Lorena (arquiteta), Ilka (cliente), Jane (Financeiro), Augusto

(vidraceiro), Marcelo (marceneiro) e Robson (pintor).Duração: 3h
A  visita  foi  agendada  para  acompanhamento  das  instalações  dos  vidros  por  seu  Augusto,  e
orientação  dos  pintores  para  orçamento  (agendados:  Robson  e  Daniel.  Apenas  seu  Robson
compareceu. A visita de seu Daniel foi remarcada para segunda-feira 17/09).
 
Seguem observações sobre a visita:

1. O vidraceiro, Seu Augusto iniciou hoje a instalação dos vidros encomendados. Já estão no
local as portas do armário da Recepção (fgura 1), as prateleiras da Administração e as
peças que compõem o balcão da Recepção. No entanto, estas peças não puderam ser
instaladas, pois vieram sem o adesivo branco conforme o combinado (fgura 2). Assim, seu
Augusto e Lorena marcaram os locais de fiação (no fechamento de MDF e no tampo da
bancada), mas as peças serão instaladas apenas quando a película branca for aplicada no
vidro, pois uma vez fiadas ao balcão, essas peças não poderão mais ser retradas.

2. Sobre as prateleiras do armário da Administração, os furos para suporte das mesmas foi
feito no local errado (fgura 3). Dessa forma, será necessário refazer os furos e tampar com
massa os furos errados. Lorena verifcará a instalação fnal na próiima visita.

3. Alguns dos itens combinados com Seu Augusto não foram levados para instalação ainda,
como: tampo do armário baiio da Recepção, prateleira do Lavabo, trava da porta do setor
Cirúrgico  e  alças  para  janela  guilhotna  entre  a  Esterilização  e  a  Cirurgia.  Checar  na
próiima visita.

4. Foi identfcada uma caiia de passagem que deverá ser coberta com tampa cega 4i4 no
corredor (fgura 4). A arquiteta atualizará a lista de compras no portal.

5. O pintor Robson compareceu à clínica conforme combinado, para orçamento da pintura
que  falta  ser  feita  no  interior  da  clínica.  Segue  abaiio  a  lista  de  serviços  conforme
conversado com ele e com Ilka:
◦ Pintura  ou  repintura  dos  ambientes  Recepção,  Estar,  Lavabo  (apenas  forro),

Consultório 2, Isolamento, Internação e Sanitário dos Funcionários, considerando os
preparos necessários da superfcie, com os tpos de tntas e cores especifcadas na
planta de pinturas e revestmentos aneiada a este contrato, ou conforme orientação
da arquiteta;

◦ Pintura ou repintura de todas as portas da clínica, eiceto das duas portas do Estar que
serão  retradas  e  da  porta  em  madeira  maciça,  de  acesso  principal  da  clínica

Avenida Juracy Magalhães Jr, 300. WA Empresarial, sala 601. Rio Vermelho, Salvador – BA. CEP: 41.490-060
0 71 3483-4686 | atelierplural@gmail.com | www.atelierplural.com



(Recepção), considerando os preparos necessários da superfcie, com os tpos de tntas
e cores, conforme orientação da arquiteta;

◦ Pintura  ou  repintura  de  todos  os  rodapés  da  clínica,  considerando  os  preparos
necessários  da superfcie,  com os tpos de tntas  e cores,  conforme orientação da
arquiteta;

◦ Emassamento  com massa  acrílica  da  saliência  feita  para  tampar  as  tubulações  de
esgoto do lado de for a da clínica e posterior pintura com tnta epóii para proteção
deste elemento;

◦ Retoques gerais de acabamento fno que se façam necessários nos demais ambientes.

FIGURA 1 – Portas de vidro do armário da Recepção
já instaladas.

FIGURA 2 – Peças de vidro para complementação do
balcão da Recepção, faltando a película branca.

FIGURA 3 – Nichos do armário da ADM onde serão
instaladas  as  prateleiras,  que  estão  aguardando
furação correta do suporte.

FIGURA  4  –  Caiia  de  passagem  no  corredor  a  ser
coberta com tampa cega.
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