
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 33– Etapa 2 (RVTo 33 - E2)
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Arquiteta responsável: 
Lorena Saab
Data: 06/11/2018 Participantes: Lorena (arquiteta), Jane (Clínica), Anderson (Clínica)
Duração: 1h

A visita foi agendada para a conferência do serviço de pedreiro realizado até o momento por Seu
Eliabe para instalação da nova janela do Estar e ajustes relacionados.  A visita também tem o
objetivo de recomendar ou não a continuidade do serviço de pintura e liberação do pagamento
final do pedreiro. 
Foi avaliado pela arquiteta que alguns ajustes ainda precisam ser feitos no serviço realizado, e
portanto, não é recomendada a liberação do pagamento final, nem a retomada da pintura no
ambiente da sala de Estar da clínica.
De forma geral,  o serviço de pedreiro cumpriu  as demandas combinadas em contrato,  sendo
necessários apenas alguns ajustes de acabamento e melhoria da resistência das novas alvenarias. 
Seguem as observações:

FIGURA  1  –  Falta  colocar  o  rejunte  das  peças  de
mármore do peitoril da janela do Estar.

FIGURA  2  –  O  topo  da  janela  deveria  ter  sido
regularizado, porém continua inclinado.
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FIGURA 3  –  Checar  se  na  parte  nova  da janela  do
Estar foram feitas a verga e a contraverga. Senão, o
correto  é  fazer  o  reforço  nesse  trecho  e  refazer  o
reboco. Além disso, a parte de cima está um pouco
desalinhada (trecho com madeirite pregado).

FIGURA 4  –  O canto  onde  está  saindo  o  eletroduto
ficou  com  muito  cimento,  criando  um  pequeno
“calombo” nesse ponto. Talvez seja necessário embutir
mais  o  elemento  (checar  no  local)  que  causou  a
necessidade deste preenchimento.

FIGURA 5 – É preciso retirar da parede o ferro da grade antiga. Ou pelo menos cortá-lo rente e cimentar o
trecho aparente.

OUTRAS QUESTÕES IDENTIFICADAS: 
1. Apareceram pequenas fissuras na face interna da parede da Recepção, próximas a um dos

trechos onde houve intervenções na fachada pelo pedreiro. É preciso checar a situação e
solucionar.

2. Também ficaram grudados alguns resíduos de cimento no alizar da porta nova de madeira
da  fachada.  O  pedreiro  deverá  remover  estes  resíduos,  cuidando  para  não  riscar  a
madeira.
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